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2605   ேபதியா  நிமிர் ேபத உ வம் பிறழ்கிலா , 
               ஓதி ஓதி உண ந்ெதா ம் உணர்ச்சி உத ம் , 
               ேவதம் ேவதியர் விாிஞ்சன் தேலார் ெதாிகிலா , 
               ஆதி நாதர் அவர் எம் அறிவி க்கு அறி  அேரா . 
              

             3.1 . விராதன் வைதப் படலம் (2606-2677). 
              
2606  இராமன் த ேயார் அத்திாி னிவாின் உைற ைள அ குதல் 
            த்  இ த்திய தி த்தி அன ெமாய்ந் நைகெயா ம் 
            சித்திரக் குனி சிைலக் குமரர் ெசன்  அ கினார் , 
            அத்திாிப் ெபயர் அ ந்தவன் இ ந்த அைமதிப் 
            பத்திரப் ப மரப் ெபாழில் வன்  ப வம் .  3.1.1 
 
2607  அத்திாி னிவன் இராமன் த ேயாைர எதிர்ெகாள்ளல் 
            திக்கு உ ம் ெசறி பரம் ெதாிய நின்ற திரள் ெபான் 
            ைகக் கு ங்கண் மைல ேபால் குமரர் , காமம் தல் ஆம் 
            க்கு ம்  அற எறிந்த விைன வால் னிவைனப் 
        க்கு இைறஞ்சினர் ; அ ந்தவ ம் வந்  க ம் .  3.1.2 
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2608  அத்திாி னிவ ைடய உவைக ைர 
        ''குமரர் ! நீர் இவண் அைடந்  உத  ெகாள்ைக எளிேதா ? 
        அமரர் யாவெரா ம் எவ் உலகும் வந்த அளேவா ? 
        எமாின் யார் தவம் யன்றனர்கள் ? '' என்  உ கினன் , 
        தமர் எலாம் வர உவந்தைனய தன்ைம னிவன் .  3.1.3 
 
2609  இராமன் த ேயார் தண்டகவனத்திற் குதல் 
 
        அன்ன மா னிெயா  அன்  அவண் உைறந்  , அவன் அ ம் 
        பன்னி , கற்பின் அனசூைய பணியால் , அணிகலன் , 
        ன்  சிெனா  , சந்  , இைவ சுமந்த சனகன் 
        ெபான்ெனா  ஏகி , அவர் தண்டகவனம் குத ம் .  3.1.4 
 
2610  விராதன் இராமலக்குவைர எதிர்தல் (2610-2623) 
        எட்ெடா  எட்  மத மா காி , இரட்  அாிமா , 
        வட்ட ெவம் கண் வைர ஆளி பதினா  , வ யின் 
        கிட்டவிட்  இைட கிடந்தன , ெசறிந்த ஒ ைகத் 
        ெதாட்ட த்தைல அயில் ெதாழில் மிடல் க ெவாேட .  3.1.5 
 
2611  ெசஞ்சுடர்ச் ெசறி மயிர்ச் சு ள் ெசறிந்த ெசனியன் , 
        நஞ்சு ெவற்  உ  ெபற்  இைட நடந்த  என , மா 
        மஞ்சு சுற்றிய வயங்கு கிாி வாத விைசயில் 
        பஞ்சு பட்ட  படப் ப யின்ேமல் கிேய .  3.1.6 
 
2612  ண் ளங்கியன கண்கள் கனல் ெபாங்க , மைழ சூழ் 
        விண் ளங்கிட , விலங்கல்கள் கு ங்க , ெவயி ம் 
        கண்  உளம் கதி குைறந்திட , ெந ம் கடல் சுலாம் 
        மண் ளங்க , வய அந்தகன் மனம் தளரேவ .  3.1.7 
 
2613   க்க வாள் அாி ழங்கு ெசவியின் ெபாறி உறப் 
        பக்கம் மின் ம் மணி ேம  சிகரம் குைழ படச் 
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        ெசக்கர் வான் மைழ நிகர்க்க , எதிர் உற்ற ெச  அத்  
        உக்க ரர் உதிரத்தின் ஒளிர் ெசச்ைசயிெனாேட .  3.1.8 
 
2614  பைடெயா  ஆடவர்கள் , பாய் ரவி , மால் களி  , ேதர் , 
        நைடய வாள் அாிகள் , ேகாள் உ ைவ , நண்ணிய எலாம் 
        அைடய வாாி , அரவால் அைச அேனக வித வன் 
        ெதாைடயல் மாைல யல்வந்  உல  ேதாள் ெபா யேவ .  3.1.9 
 
2615  குன்  ன்றின எனக் கு  ேகாப மத மா 
        ஒன்ெறா  ஒன்  இைட அ க்கின தடக்ைக உதவப் 
        பின்  கின்ற பிலனின் ெபாிய வாயின் ஒ பால் 
        ெமன்  தின்  விளியா  விாி ம் பசிெயாேட .  3.1.10 
 
2616   பன்ன காதிபர் பணாமணி பறித்  அைவ பகுத்  , 
        அன்ன வானவர் விமானம் இைடயிட்  , அரவிைடத் 
        ன்  ேகாளிெனா  தாரைக ெதா த்த ழனிச் 
        சன்ன ரம் இைட மின்  தடமார்பிெனா ம் ஏ .  3.1.11 
 
2617   பம்  ெசக்கர் எாி ஒக்கும் மயிர் பக்கம் எாியக் 
        கும்பம் உற்ற உயர் ெநற்றியின் விசித்  , ஒளி குலா 
        உம்ப க்கு அரசன் மால் காியின் ஓைட , எயி  உண் 
        கிம் ாிப் ெபாிய ேதாள் வைளெயா ம் கிளரேவ .  3.1.12 
 
2618    தங்கு திண் காிய காளிைம தைழந்  தவழப் 
        ெபாங்கு ெவம் ெகா ைம என்ப  ங்கி எழ , மா 
        மங்கு பாதகம் விடம் கனல் வயங்கி நிமிரக் 
        கங்குல் சி வ கின்ற க காலம் எனேவ .  3.1.13 
 
2619    ெசற்ற வாள் உ ைவ வன் ெசறி அதள் தி குறச் 
        சுற்றி , வாரண உாித் ெதாகுதி நீவி ெதாடரக் 
        ெகாற்றம் ேம  திைச யாைனயின் மணிக்குலம் உைடக் 
        கற்ைற மாசுணம் உாித்த உாி கச்சு ஒளிரேவ .  3.1.14 
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2620    ெசங்கண் அங்க அரவின் ெபா  இல் ெசம்மணி விராய் , 
        ெவங்கண் அங்க வலயங்க ம் விலங்க , விரவிச் 
        சங்கு அணங்கிய சலஞ்சலம் அலம்  தவளக் 
        கங்கணங்க ம் இலங்கிய கரம் , பிறழேவ .  3.1.15 
 
2621   ந்  ெவள்ளி மைல ெபான்னின் மைலேயா ம் ரணப் 
        பந்தம் உந்  கழல் பா பட ஊ  படர்ேவான் , 
        வந்  மண்ணின் இைடேயான் எனி ம் , வானின் இைடேயார் 
        சிந்ைத ள் ம் விழி ள் ம் உளன் என்ற திறேலான் .  3.1.16 
 
2622    ' தம் அத்தைன ம் ஓர் வ  ெகாண்ட தி  ! 'என்  
        ஓத ஒத்த உ வத்தன் , உ ம் ஒத்த குரலன் , 
        காத த்  அயன் அளித்த கைட இட்ட கணிதப் 
        பாத லக்கம் மதெவற்  அைவ பைடத்த வ யான் .  3.1.17 
 
2623  சார வந்  , அயல் விலங்கினன் ; மரங்கள் தைரயில் 
        ேபர , வன் கிாி பிளந்  உக , வளர்ந்  , இகல் ெபறா 
        ர ெவம் சிைலயிேனார் எதிர் விராதன் எ ம் அக் 
        ேகார ெவம் கண் உ ேம  அன ெகா ந்ெதாழி னான் .  3.1.18 
 
2624  விராதன் சீதாபிராட் ையக் ைகக்ெகாண்  ெசல் தல் 
        ''நில் ம் , நில் ம் '' என வந்  , நிணம் உண்ட ெந  ெவண் 
        பல் ம் வல் எயி ம் மின்  பகு வாய் ைழ திறந்  , 
        அல்  ல் ம் மலர் அன்னம் அைனயாைள ஒ  ைகச் 
        ெசால் ம் எல்ைலயின் கந்  , உயர் விசும்  ெதாடர .  3.1.19 
 
2625  விராதைன ேநாக்கி இராமலக்குவர் கூ தல் 
        காைள ைமந்தர் அ  கண்  , கதம் வந்  க வத் 
        ேதாளில் ெவம் சிைல இடம் ெகா  ெதாடர்ந்  , சுடர் வாய் 
        வாளி தங்கிய வலங்ைகயவர் , வஞ்சைன ,''அடா ! 
        மீள்தி ; எங்கு அகல்தி ? '' என்ப  விளம்ப , அவ ம் .  3.1.20 
 
2626  இராமலக்குவைர ேநாக்கி விராதன் கூ தல் 
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        ''ஆதி நான் கன் வரத்தின் என  ஆவி அகேலன் ; 
        ஏதி யாவ ம் இன்றி உலகு யா ம் இக ல் , 
        சாதியாதன ம் இல்ைல ; உயிர் தந்தெனன் , அடா ! 
        ேபாதிர் , மா  இவைள உந்தி , இனி  '' என்  கல .  3.1.21 
 
2627  இராமன் நாெணா  எ ப்பல் (2627-2628) 
        ர ம் சிறி  ெமல் வல் ெவண் நில  உகப் 
        ''ேபார் அறிந்திலன் இவன் ; தன  ெபாற் ம் , ர ம் 
        தீ ம் , எஞ்சி '' என , ெநஞ்சின் உ  சிந்ைத ெதாியப் 
        பார ெவம் சிைலயின் நாண் ஒ  பைடத்த ெபா ேத .  3.1.22 
 
2628    இைல ெகாள் ேவல் அடல் இராமன் , எ  ேமக உ வன் , 
        சிைல ெகாள் நாண் ெந ய ேகாைத ஒ ேய  , திைரநீர் 
        மைலகள் நீ  தலம் , நாகர் பிலம் , வானம் தல் ஆம் 
        உலகம் ஏ ம் உ ேம  என ஒ த்  உரறேவ .  3.1.23 
 
2629   சீதாபிராட் ைய விட்  இராமைன ேநாக்கி விராதன் ெவகுளல் 
        வஞ்சகக் ெகா ய ைச ெந  வாயில் ம கும் 
        பஞ்சரக் கிளி எனக் கத  பாைவைய விடா , 
        ெநஞ்சு உ க்கினன் எனச் சிறி  நின்  நிைனயா , 
        அஞ்சனக் கிாி அனான் எதிர் அரக்கன் அழலா .  3.1.24 
 
2630  விராதன் இராமன்ேமற் சூலப்பைடைய எறிதல் 
        ேபய் கப் பிணி அறப் பைகஞர் ெபட்பின் உதிரம் 
        ேதாய் கத்த  , கனத்த  , சுடர்க் குதிைரயின் 
        வாய் கத்திைட நிமிர்ந்  வட ேவைல ப கும் 
        தீ கத் திாிசிைகப் பைட திாித்  எறியேவ .  3.1.25 
 
2631  இராம ம் விராத ம் ெபா தல் (2631-2633) 
        திைச ம் , வானவ ம் , நின்ற திைச மா ம் , உலகும் 
        அைச ம் ஆலம் என , அன்ன அயில் மின்னி வர ம் , 
        வைச இல் ேம  தல் மால் வைரகள் ஏழின் வ  சால் 
        விைசய வார் சிைல இராமன் ஒ  வாளி விடேவ .  3.1.26 
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2632  'இற்ற  இன்ெறா  இவ் அரக்கர் குலம் 'என்  , பகேல 
        ெவற்ற விண்ணினிைட நின்  ெந மீன் வி வ ேபால் , 
        சுற்  அைமந்த சுடர் எஃகம் அ  இரண்  ணியா 
        அற்ற கண்டம் அைவ ஆைசயின  அந்தம் உறேவ .  3.1.27 
 
2633   சூர் ஒ ங்கு அயில் ணிந்  இ தல் கண்  , சிறி ம் 
        ேபார் ஒ ங்கிலன் , மறம்ெகா  ங்கி , நி தன் , 
        பார் ஒ ங்கு  கரங்ெகா  ப ப்பதம் எலாம் 
        ேவெரா ம் க  எ த்  எதிர்விைசத்  விட ம் .  3.1.28 
 
2634   வட்டம் இட்ட கிாி அற்  உக , வயங்கு வயிரக் 
        கட்  அைமந்த கதிர்வாளி எதிேர கடவலான் , 
        விட்ட விட்ட மைல மீள , அவன் ெமய்யின் , விைசயால் 
        பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊ  பட ம் .  3.1.29 
 
2635   ஓம் அ ராமைர , ஒ ங்கும் உணர்ேவார் உணர் ம் 
        நாமர் ஆம் அவைர , நல் அறம் நி த்த ந கித் 
        தாம் அரா அைண றந்  தைர நின்றவைர , ஓர் 
        மா மராமரம் இ த்  , அ ெகா  எற்ற வர ம் .  3.1.30 
 
2636   ஏ  ேசவகன் இரண் ெனா  இரண்  கைணயால் 
        ேவ  ேவ  ணி ெசய்  , அ  வி த்தி , விைசயால் 
        மா  மா  நிமிர் ேதாளிைட ம் மார்பினிைட ம் 
        ஆ ம் ஆ ம் அயில் ெவம் கைண அ த்த , அவ ம் .  3.1.31 
 
2637  ெமாய்த்த ள் தன  உடல் தைல ைளத்த , கிக் 
        ைகத்தவற்றின் நிமிரக் க  கன்றி விசி ம் 
        எய்த்த ெமய்ப் ெபாிய ேகழல் என எங்கும் விைசயின் 
        ைதத்த அக்கைண ெதறிப்ப ெமய் சி ர்த்  உதறேவ .  3.1.32 
 
2638   எாியின் வார் கைண இராமன் விட , எங்கும் நிைலயா  
        உ வி ஓட , மறம் ஓ தல் ெசயா உணர்வினான் , 
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        அ வி பா ம் வைர ேபால் கு தி ஆ  ெப கிச் 
        ெசாாிய , ேவக வ  ெகட்  , உணர்  ேசார் த ம் .  3.1.33 
 
2639   ''ெமய் வரத்தினன் மிடல் பைட விடப் ப கிலன் 
        ெசய் ம் மற் ம் இகல் '' என்  , சின வாள் உ வி ,''வன் 
        ைக ணித் ம் '' என ந்  க கிப் படர் யத்  
        எய்வில் மல் ெபா  ேதாள் இ வர் ஏற , நி தன் .  3.1.34 
 
2640   உண்  எ ந்த உணர்  அவ் வயின் உணர்ந்  கித் 
        தண்  எ ந்  அைனய ேதாள் ெகா  சுமந்  த விப் 
        பண்  எ ம் தன  வன்கதி பதிற்றின் கிக் 
        ெகாண்  எ ந்தனன் , வி ந்  அழி ெகா ங் கு தியான் .  3.1.35 
 
2641   ந்  வான் க  உறக் க  ட்  கிச் 
        சிந்  ேசாாிெயா  சாாிைக திாிந்தனன் அேரா , 
        வந்  ேம விைன நாள் ெதா ம் வலம் ெசய்  உழல்ேவார் 
        இந்  சூாியைர ஒத்  இ வ ம் ெபா யேவ .  3.1.36 
 
2642  விராதன் இராம லக்குவ டன் விண்மிைசச் ெசல்லல் 
        சுவண வண்ணெனா  கண்ணன் மிைசெகாள்ள , இைச ேதாய் 
        அவண விண்ணிைட எ ந்  , படர்கின்றவன் , அறம் 
        சிவண , அன்ன சிைற ன் அவெரா  ஏகு ெசலவத்  
        உவணன் என் ம் ெந ம் மன்னவ ம் ஒத்தனன் அேரா .  3.1.37 
 
2643  சீதாபிராட்  வ ந் தல் 
        மா தயா உைடய தன் கணவன் வஞ்சன் விைனயின் 
        ேபாதேலா ம் அலமந்தனள் , லர்ந்  ெபா யில் 
        ேகாைதேயா ம் ஒசி ெகாம்  என வி ந்தனள் குலச் 
        சீைத , ேசவல் பி ண்ட சிைற அன்னம் அைனயாள் .  3.1.38 
 
2644    சீதாபிராட்  விராதைன ேநாக்கிக் கூ தல் 
        பின்ைன ஏ ம் உத ம் ைண ெபறாள் உைர ெபறாள் 
        மின்ைன ஏய் இைட டங்கிட விைரந்  ெதாடர்வாள் , 
        'அன்ைனேய அைனய அன்பின் அறேவார்கள் தைம விட்  
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        என்ைனேய கர்தி 'என்றனள் எ ந்  வி வாள் .  3.1.39 
 
2645   இராமனிடம் இலக்குவன் கூ தல் 
        அ  வாய் குழறி ஆர் உயிர் அ ங்கி உைல ம் 
        எ  பாைவ அைனயாள் நிைல உணர்ந்  , இைளயவன் 
        ெதா  ,'ேதவி யர்கூர விைளயாடல் ெதாழிேலா ! 
        ப  ; வாழி 'என , ஊழி தல்வன் பகர் ம் .  3.1.40 
 
2646   இராமன் கழலால் உந்த விராதன் வி தல் 
        'ஏக நின்ற ெநறி எல்ைல க  ஏறி , இனிதின் 
        ேபாகல் நன்  என நிைனந்தனன் ; இவன் , ெபா  இேலாய் ! 
        சாகல் இன்  ெபா ளன்  'என நகும் தைகைமேயான் , 
        ேவக ெவம் கழ ன் உந்த ம் , விராதன் விழேவ .  3.1.41 
 
2647    ேதாள்கைளத் ணித்  விராதைன மண்ணிைடப் ைதத்தல் (2647-2649) 
        ேதாள் இரண் ம் வ  வாள்ெகா  ணித்  விைசயால் 
        மீளி ெமாய்ம்பினர் குதித்த ம் , ெவகுண்  , வத் 
        ேதள் இரண் ம் ெநாியச் சின  ெசம் கண் அரவக் 
        ேகாள் , இரண்  சுட ம் ெதாடர்வதில் கு க ம் .  3.1.42 
 
2648  ண் இைடப் ெபாழி உயிர்ப் னல் ெபா ந்  வர ம் 
        விண் இைடப் படர்தல் விட்  எ  விகற்பம் நிைனயா , 
        எண் உைடக் குாிசில் , எண்ணி , இைளேயாய் !'இவைன இம் 
        மண் இைடக் க  ெபாத் தல் வழக்கு 'என ேம .  3.1.43 
 
2649    மத நல் யாைன அைனயான் நிலம் வகிர்ந்த குழிவாய் 
        நதம் உலா ம் நளிநீர் வயின் அ ந்த நைவ தீர் 
        அதவம் ஆய் ந  ெநய் உண்  உலகில் அன்பர் க திற்  
        உத  ேசவ யினால் அமலன் உந் த ேம .  3.1.44 
 
2650   விராதன் சாபம் நீங்கி விண்மிைசத் ேதான்றல் 
        பட்ட தன்ைம ம் உணர்ந்  , படர் சாபம் இட ன் 
        கட்ட வன் பிறவி தந்த கைட ஆன உடல்தான் 
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        விட்  , விண்ணிைட விளங்கினன் ; விாிஞ்சன் என ஓர் 
        ட்ைட தந்  , அதனில் வந்த தல் ன்னவனிேன .  3.1.45 
 
2651   விராதன் இராமைனத் தித்தல் (2651-2665) 
        ெபாறியின் ஒன்றி அயல் ெசன்  திாி ந்தி உணரா 
        ெநறியின் ஒன்றி நிைலநின்ற நிைன  உண்  அதனி ம் , 
        பிறி  இல் அன்  நனி பண்  உைடய ெபற்றிதனி ம் , 
        அறி  வந்  உதவ , நம்பைன அறிந்  பகர்வான் .  3.1.46 
 
2652      ேவதங்கள் அைறகின்ற உலகு எங்கும் விாிந்தன உன் 
        பாதங்கள் இைவ என்னில் , ப வங்கள் எப்ப ேயா ! 
        ஓதம் ெகாள் கடல் அன்றி , ஒன்றிேனா  ஒன்  ஒவ்வாப் 
        தங்கள் ெதா ம் உைறந்தால் அைவ உன்ைனப் ெபா க்குேமா .  3.1.47 
 
2653     க த்த கராம் க வ , நிமிர் 
                ைக எ த்  ெமய் கலங்கி 
        உ த்த திைச அைனத்தி ம் ெசன்  
                ஒ  ெகாள்ள , உ  யரால் 
        'அ த்த ெப ந் தனி லத்  
                அ ம்பரேம ! பரேம ! 'என்  
        எ த்  , ஒ  வாரணம் அைழப்ப , 
                நீேயா அன் 'ஏன் ? 'என்றாய் .  3.1.48 
 
2654   றம் காண அகம் காணப் ெபா  கத்தின் அ ள் ேநாக்கம் 
        இறங்காத தாமைரக் கண் எம்ெப மாஅன் ! இயம் தியால் ; 
        அறம் காத்தற்கு உனக்கு ஒ வர் ஆ ம் ஒ  ைண இன்றிக் 
        கறங்கு ஆகும் எனத் திாிய நீேயேயா கடவாய் ! தான் .  3.1.49 
 
2655   றப்பேத ெதாழில் ஆகத் ேதான்றிேனார் ேதான்றியக்கால் , 
        மறப்பேரா தம்ைம ? அ  அன்றாகி , மற்றவர்ேபால் 
        பிறப்பேரா ? எவர்க்கும் தாம் ெபற்ற பதம் ெபறல் அாிேதா ? 
        இறப்பேத பிறப்பேத எ ம் விைளயாட்  இனி  உகந்ேதாய் !  3.1.50 
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2656    பனி நின்ற ெப ம் பிறவிக் கடல் கடக்கும் ப  பற்றி 
        நனி நின்ற சமயத்ேதார் எல்லா ம்'நன்  'என்னத் 
        தனி நின்ற தத் வத்தின் தைக ர்த்தி நீ ஆகில் 
        இனி நின்ற தல் ேதவர் என்ெகாண்  என்ெசய்வாேர ?  3.1.51 
 
2657   ஓயாத மலர் அயேன தல் ஆக உளர் ஆகி , 
        மாயாத வானவர்க்கும் மற்  ஒழிந்த மன் உயிர்க்கும் 
        நீ ஆதி தல் தாைத , ெநறி ைறயால் ஈன்  எ த்த 
        தாய் ஆவார் யாவேர ? த மத்தின் தனி ர்த்தி !  3.1.52 
 
2658    நீ ஆதி பரம்பர ம் ; நின்னேவ உலகங்கள் ; 
        ஆயாத சமய ம் நின் அ யேவ ; அயல் இல்ைல ; 
        தீயாாின் ஒளித்தியால் , ெவளி நின்றால் தீங்கு உண்ேடா ? 
        யாத ெப  மாய விைளயாட் ம் ேவண் ேமா ?  3.1.53 
 
2659   தாய் தன்ைன அறியாத கன்  இல்ைல ; தன் கன்ைற 
        ஆ ம் அறி ம் ; உலகின் தாயாகின் , ஐய ! 
        நீ அறிதி எப்ெபா ம் ; அைவ உன்ைன நிைல அறியா ; 
        மாைய இ  என்ெகாேலா ? வாராேத வரவல்லாய் !  3.1.54 
 
2660   'பன்னல் ஆம் 'என்  உலகம் , பலபல ம் நிைன ம் ஆல் ; 
        உன் அலால் ெப ந்ெதய்வம் உயர்ந் ேளார் ஒ க்கன்ேற ; 
        அன்ன ர்திைய தலாம் அந்தணர்மாட்  அ ந்ெதய்வம் 
        நின் அலால் இல்லாைம ெநறி நின்றார் நிைனயாேரா .  3.1.55 
 
2661   ெபா  அாிய சமயங்கள் கல்கின்ற த்ேதளிர் , 
        இ  விைன ம் உைடயார்ேபால் அ ந்தவம் நின்  இயற் வார் ; 
        தி  உைற ம் மணிமார்ப ! நினக்கு என்ைன ெசயற்பால ? 
        ஒ  விைன ம் இல்லார்ேபால் உறங்குதியால் உறங்காதாய் !  3.1.56 
 
2662   அர  ஆகிச் சுமத்தியால் , அயில் எயிற்றின் ஏந் தியால் , 
        ஒ  வாயின் வி ங்குதியால் , ஓர் அ யால் ஒளித்தியால் , 
        தி  ஆன நிலமகைள ; இ•  அறிந்தால் சீறாேளா ? 
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        ம  ஆ ம் ழாய் அலங்கல் மணிமார்பின் ைவகுவாள் .  3.1.57 
 
2663   ெமய்ையத்தான் சிறி  உணர்ந்  நீ விதித்த மன் யிர்கள் 
        உய்யத்தான் ஆகாேதா ? உனக்கு என்ன குைற உண்ேடா ? 
        ைவயத்தார் வானத்தார் ம  ஆளிக்கு அன்  அளித்த 
        ஐயத்தால் சிறி  ஐயம் தவிர்ந்தா ம் உளர் . ஐயா !  3.1.58 
 
2664    அன்னம் ஆய் அ மைறகள் அைறந்தாய் நீ , அைவ உன்ைன 
        ன்னம் ஆர் ஓ வித்தார் ? எல்லா ம் ந்தாேரா ? 
        பின்னம் ஆய் ஒன்றாதல் , பிாிந்ேதேயா ? பிாியாேதா ? 
        என்ன மா மாயம் இைவ ஏனமாய் மண் இடந்தாய் !  3.1.59 
 
2665    ஒப்  இைற ம் ெபறல் அாிய 
                ஒ வா ! ன் உவந்  உைற ம் 
        அப்  உைற ள் றந்  , அ ேயன் 
                அ ந்தவத்தால் அ குதலால் , 
        இப் பிறவிக் கடல் கடந்ேதன் ; 
                இனிப் பிறேவன் ; இ  விைன ம் 
        ப்  உற ம் நீர்த்த சுடர்த் 
                தி வ யால் ைடத்தாய் நீ .  3.1.60 
 
2666    'உன் வரலா  கூ க 'என இராமன் விராதைன வினா தல் 
        இற்  எலாம் இயம்பினான் 
        நிற்றேலா ம்'நீ இவ் ஆ  
        உற்ற ஆ  உணர்த்  'எனா 
        ெவற்றியான் விளம்பினான் .  3.1.61 
 
2667    விராதன் தன்சாிதம் கூ தல் (2667-2675) 
        கள்ளம் மாய , வாழ்  எலாம் 
        விள்ள , ஞானம் சு தாள் 
        வள்ளல் ! வாழி ! ேகள் ! எனா 
        உள்ள ஆ  உணர்த்தினான் . 3.1.62 
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2668    இம்பர் உற்  இ  எய்திேனன் , 
        ெவம்  விற்ைக ர ! ேபர் 
        ம்  ; தனதன் சூழ் 
        அம்பரத்  உேளன் அேரா .  3.1.63 
 
2669    ஆ  அரம்ைப நீ  அரங்கு 
        ஊ  நின்  பாடலால் , 
        ஊ  உவந்  கூட , இக் 
        கூ  வந்  கூ ேனன் .  3.1.64 
 
2670    கரக்க வந்த காமேநாய் 
        ரக்க , வந்த ேதாமினால் , 
        இரக்கம் இன்றி ஏவினான் ; 
        அரக்கன் ைமந்தன் ஆயிேனன் .  3.1.65 
 
2671   அன்ன யக்கன் , ஆதியாய் ! 
        இன்னல் தீ ம் ஈைகயான் 
        நின்ன தாளின் நீங்கும் என்  
        உன் ம் எற்கு உணர்த்தினான் .  3.1.66 
 
2672       வலம் ெசய்  இந்த வான் எலாம் 
        ந ஞ்சு தின் ம் நாம ேவல் 
        ெபா ஞ்ச ெவன்றி ம் அக் 
        கி ஞ்சன் ைமந்தன் ஆயிேனன் .  3.1.67 
 
2673   அன்  லம் ! ஆதியா 
        இன்  கா ம் ஏைழேயன் , 
        நன்  தீ  நாடேலன் , 
        நின்  தீய ேந ேனன் .  3.1.68 
 
2674   ண்ட நின்ற ெதான்ைமதான் 
        ேவண்ட நின்ற ேவத ல் 
        ண்ட நின் ெபாலம் ெகாள் தாள் 
        தீண்ட இன்  ேதறிேனன் .  3.1.69 
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2675   திறத்தின் வந்த தீ  எலாம் 
        அ த்த உன்ைன ஆதேனன் 
        ஒ த்த தன்ைம ஊழியாய் ! 
        ெபா த்தி என்  ேபாயினான் .  3.1.70 
 
2676     இராமன் த ேயார் அப்பாற் ெசல் தல் 
        'ேத  காதல் சீாிேயான் 
        ஆவி ேபாயினான் 'எனாப் 
         உலா  ைவேயா  
        ஏ வலா ம் ஏகினார் .  3.1.71 
 
2677   இராமன் த ேயார் ஒ  ேசாைலயில் தங்குதல் 
        ைக ெகாள் கால ேவ னார் , 
        ெமய் ெகாள் ேவத ெமய்யர் வாழ் 
        ெமாய் ெகாள் ேசாைல ன்னினார் , 
        ைவகல் தா ம் ைவகினார் .  3.1.72 
        ---------------------- 
 

             3.2 . சரபங்கன் பிறப்  நீங்கு படலம் (2678 - 2721) 
 
2678     இராமன் த ேயார் சரபங்க னிவர் ஆச்சிரமத்ைத அைடதல் 
        குரவம் குவி ேகாங்கு அலர் ெகாம்பிெனா ம் 
        இர  அங்கு அ கும்ெபா  எய்தினர் ஆல் ; 
        சரவங்கன் இ ந்  தவம் க ம் 
        மரவம் கிளர் ேகாங்கு ஒளிர் வாச வனம் .  3.2.1 
 
2679    இந்திரன் வ தல் 
        ெசவ்ேவலவர் ெசன்றனர் , ேசரல் உ ம் 
        அவ்ேவைலயின் எய்தினன் ஆயிரம் ஆம் 
        தவ்வா  இர ம் ெபா  தாமைரயின் 
        ெவவ்ேவ  அலர் கண்ணினன் விண்ணவர் ேகான் .  3.2.2 
 
2680   இந்திரைன வ ணித்தல் (2680-2690) 
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        அன்னச் ெசலவின் ப ேமல் அயல் சூழ் , 
        ெபான்னின் ெபா வார் , அணி ண் ஒளிேமல் , 
        மின்னின் ெசறி கற்ைற விாிந்தன ேபால் , 
        பின்னிச் சுட ம் பிறழ் ேபர் ஒளியான் .  3.2.3 
 
2681    வானில் ெபா  ேதாைகயர் கண் மலர் வான் 
        கானில் படர் கண் களி வண்ெடா  , தார் 
        ேமனித் தி  நாரதன் ைண இைசத் 
        ேதனில் ப ம் ெசவி வண்  உைடயான் .  3.2.4 
 
2682  அைனயின் ைற ஐம்பெதா  ஐம்ப  ல் 
        விைனயின் ெதாைக ேவள்வி நிரப்பிய மா 
        ைனவன் ,  ேதவாின் வர் அலார் 
        ைன ம்  ன்  ெபாலம் கழலான் .  3.2.5 
 
2683  ெசம் மா மலராள் நிகர் ேதவிெயா ம் 
        ம் மா மத ெவண் நிறம் ன் உயர் தாள் 
        ெவம் மா மிைசயான் , விாி ெவள்ளி விளங்கு 
        அம் மா மைல அண்ணைலேய அைனயான் .  3.2.6 
 
2684   தான் நின்  , அயல் நின்  ஒளிர் தண் கதிேரான் , 
        'யான் நின்ற  என் ? 'என்  ஒளி எஞ்சிட , மா 
        வான் நின்ற ெப ம் பதம் வந்  உ வாய் 
        ேமல் நின்ெறன நின்  ஒளிர் ெவண் குைடயான் .  3.2.7 
 
2685    திைச கட் ய மால் காி ெதட்ட மதப் 
        பைச கட் ன கிட் ன பற்பல ேபார் , 
        விைச கட்  அழி தானவர் விட்  அகல் ேபர் 
        இைச கட் ய ஒத்  , இவர் சாமைரயான் .  3.2.8 
 
2686  தீர்  இல் திாி ெசம் கதிர் தங்குவ  ஓர் 
        ஊர் உற்ற  எனப் ெபா  ஒள் யான் ; 
        ேபார் வித்தகன் ேநமி ெபா த்தவன் மா 
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        மார்வில் தி வின் ெபா  மாைலயினான் .  3.2.9 
 
2687   ெசற்றிக் கதிாின் ெபா  ெசம் மணியின் 
        கற்ைறச் சுடர் விட்  எாி கஞ்சுகியான் 
        ெவற்றித்தி வின் குளிர் ெவண் நைக ேபால் 
        சுற்றிக் கிள ம் சுடர் ேதாள்வைளயான் .  3.2.10 
 
2688   பல் ஆயிரம் மா மணி பாடம் உ ம் 
              ெதால் ஆர் அணி கால் சுடாின் ெதாைக தாம் 
              எல்லாம் உடனாய் எழலால் , ஒ  தன் 
              வில்லால் ஒளிர் ேமகம் எனப் ெபா வான் .  3.2.11 
              
2689  மானா உலகந்தனில் மன்றல் ெபா ம் 
               ேதன் நா  நலம் ெசறி ெதாங்க னான் 
               மீேனா  க த்  உயர் ெவன்றிய ஆம் 
               வான் நா யர் கண் எ ம் வாள் உைடயான் .  3.2.12 
 
2690  ெவல்வான் நைசயால் விைசயால் வி ம்நாள் , 
        எல் வான் சுடர் மாைல இராவணன்ேமல் , 
        ெநல்வா ம் அறாத நிறம் பிறழா 
        வல்வாய் ம யா வயிரப்பைடயான் .  3.2.13 
 
2691   னிவர் இந்திரைன வின தல் 
        நின்றான் ; எதிர் நின்ற ெந ந்தவ ம் 
        ெசன்றான் எதிர்ெகாண்  சிறப்  அைமயா , 
        'என் தான் இவண் எய்திய ஆ  ? '' என ம் , 
        ெபான்றாத ெபாலம் கழேலான் க ம் .  3.2.14 
 
2692  இந்திரன் ம ெமாழி (2692-2694) 
              'நின்னால் இயல் நீதி ெந ம் தவம் இன்  
             என்னா ம் விளம்பாி  'என்  உணர்வான் 
             அந் நான் கன் நின்ைன அைழத்தனன் ஆல் , 
              ெபான் ஆர் சைட மாதவ ! ேபா தி ஆல் .  3.2.15 
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2693   எந்தாய் ! உலகு யாைவ ம் எவ் உயி ம் 
        தந்தான் உைற ம் ெநறி தந்தனன் ஆல் 
        நந்தாத ெப ம் தவ நா  அ  நீ 
        வந்தாய் எனின் நின் எதிேர வ வான் .  3.2.16 
 
2694   எல்லா உலகிற்கும் உயர்ந்தைம , யான் 
        ெசால்லா வைக நீ உணர் ெதான்ைமைய ; ஆல் 
        நல்லா டேன நட நீ என ம் 
        அல்ேலன் என வால் அறிவான் அைறவான் .  3.2.17 
 
2695   சரபங்கர  ம ெமாழி (2695-2697) 
        ெசால் ெபாங்கு ெப ம் கேழாய் ! ெதாழில் மாய் 
        சிற்பங்களின் வன ேசர்குெவன் ஓ ? 
        அற்பம் க ேதன் என் அ ந்தவேமா 
        கற்பம் பல ெசன்ற  கா தி ஆல் !  3.2.18 
 
2696   ெசாற் ம் தரம் அன்  இ  ; சூழ் கழலாய் ! 
        ெபற் ம் ெப கில்ல  ஒர் ெபற்றியேத ; 
        மற்  என் பல ெசால் : இவண் வந்  தவம் 
        ற் ம் பகல் தா ம் த்தனன் ஆல் .  3.2.19 
 
2697   சி  காைல இலா , நிைலேயா திாியா , 
        கு கா , ெந கா , குணம் ேவ படா 
        உ  கால் கிளர் தம் எலாம் உகி ம் , 
        ம கா ெநறி எய் ெவன் ; வா ைடயாய் !  3.2.20 
 
2698   இராமன் த ேயார் சரபங்காச்சிரமத்தி ள் நிகழ்ந் ள்ளைத ஆராய்தல் 
        என்  இன்ன விளம்பி ம் எல்ைலயின்வாய் , 
        வன் திண் சிைல ர ம் வந்  அ கா , 
        ஒன் ம் கிளர் ஓைதயினால் உணர்வார் , 
        நின்  என்ைன ெகால் இன்ன  ? எனா நிைனவார் .  3.2.21 
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2699   சரபங்காிடம் இந்திரன் வந்தி த்தைல உய்த் ணர்தல் 
        ெகாம்  ஒத்தன நால் ஒளிர் ேகாள் வயிரக் 
        கம்பக் காி நின்ற  கண்டனம் ஆல் , 
        'இம்பர்த்தைல மாதவர்பால் இவன் ஆம் 
        உம்பர்க்கு அரசு எய்தினன் 'என்  உணரா .  3.2.22 
 
2700   இராமன் தனித் ச் ேசாைல ட் குதல் 
        மாேன அைனயாெளா  ைமந்தைன அப் 
         ேநர் ெபாழி ன் றேன நி வா , 
        ஆன் ஏ  என ஆள் அாி ஏ  இ  எனத் 
        தாேன அவ் அகன் ெபாழில் சா த ம் .  3.2.23 
 
2701   இந்திரன் இராமைனக் காண்டல் 
        கண் தாம் அைவ ஆயிர ம் க வக் 
        கண் தாமைர ேபால் க  ஞாயி  எனக் 
        கண்டான் இைமேயார் இைற காசினியின் 
        கண் தான் அ ம் நான்மைறயின் கனிைய .  3.2.24 
 
2702   இந்திரன் இராமைனத் ெதா தல் 
        காணா மனம் ெநாந்  கவன்றனன் ஆல் , 
        ஆள் நாதைன அந்தணர் நாயகைன 
        நாள் நா ம் வணங்கிய நல் யால் , 
        ண் ஆகிய ேதாள் ெகா  அவன் ெதா வான் .  3.2.25 
 
2703   இராமன் ெப ைம பற்றிய கவிக்கூற்  
        வசம் ஆர் ெதால் அம ள் ன்னாைரச் ெசற் ம் 
                சு திப் ெப ங் கட ன் ெசால் ெபா ள் கற்பித் ம் 
        திவசம் ஆம் நல் அறத்தின் ெசம் ெநறியின் உய்த் ம் 
                தி  அளித் ம்  அளித் ம் சிங்காைமத் தங்கள் 
        கவசமாய் ஆ யிராய்க் கண்ணாய் ெமய்த் தவமாய்க் 
                கைட இலா ஞானமாய்க் காப்பாைனக் காணா 
        அவசமாய்ச் சிந்ைத அழிந்  அயேல நின்றான் 
                அறியாதான் ேபால அறிந்த எலாம் ெசால்வான் .  3.2.26 
 
2704   இந்திரன் இராமைனத் தித்தல் (2704-2708) 
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        ேதாய்ந் ம் ெபா ள் அைனத் ம் ேதாயா  நின்ற சுடேர ! 
                ெதாடக்கு அ த்ேதார் சுற்றேம ! பற்றி , 
        நீந்த அாிய ெந ங் க ைணக்கு எல்லாம் நிலயேம ! 
                ேவதெநறி ைறயின் ேந  
        ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்ேவ ! பைகயால் அைலப் ண்  
                அ ேயம் அ ேபாற்ற , அந்நாள் 
        ஈந்த வரம் உதவ எய்திைனேய ! எந்தாய் ! இ  
                நிலத்தேவா நின் இைண அ த் தாமைர ? தாம் .  3.2.27 
 
2705  ேமவாதவர் இல்ைல , ேமவின ம் இல்ைல , 
                ெவளிேயா  இ ள் இல்ைல , ேமல் கீ ம் இல்ைல , 
        வாைம இல்ைல , த்தைம ம் இல்ைல , தல் இைடேயா  
                ஈ  இல்ைல , ன்ெனா  பின் இல்ைல , 
        ேதவா இங்கு இவ்ேவா நின் ெதான்  நிைல என்றால் , 
                சிைல ஏந்தி வந்  எம்ைமச் ேசவ கள் ேநாவக் 
        காவா  ஒழியின் பழி ெபாிேதா அன்ேறல் க ங் 
                கட ல் கண்வளராய் ! ைகம்மா ம் உண்ேடா ?  3.2.28 
 
2706  நாழி நைவ தீர் உலகு எலாம் ஆக , நளினத்  
                நீ தந்த நான் கனார் தாேம , 
        ஊழி பல பல ம் நின்  அளந்தால் , ஒன் ம் 
                உலவாப் ெப ங்குணத்த உத்தமேன ! ேமல் நாள் , 
        தாழி தைர ஆகத் தண் தயிர் நீர் ஆகத் தடவைரேய 
                மத்  ஆகத் தாமைரக்ைக ேநாவ , 
        ஆழி கைடந்  அ தம் எங்க க்ேக ஈந்தாய் ; 
                அ ணர்கள்தாம் நின் அ ைம அல்லாைம உண்ேடா ?  3.2.29 
 
2707  'ஒன்  ஆகி லத்  உ வம் பல ஆகி 
                உணர் ம் உயி ம் பிறி  ஆகி ஊழி 
        ெசன்  ஆசு அ ம் காலத்  அந்நிைலய  
                ஆகித் திறத்  உலகம் தான் ஆகிச் ெசஞ்ெசேவ நின்ற 
        நன்  ஆய ஞானத் தனிக்ெகா ந்ேத ! நங்கள் 
                நைவ தீர்க்கும் நாயகேம நல்விைனேய ேநாக்கி 
        நின்றாைரக் காத்தி அயேலாைரக் காய்தி நிைல 
                இல்லாத் தீவிைன ம் நீ தந்த  அன்ேற ? '  3.2.30 
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2708   'வல்ைல வரம்  இல்லாத மாயவிைனதன்னால் 
                மயங்கினேரா  எய்தி , மதிமயங்கி , ேமல் நாள் , 
        அல்ைல இைறயவன் நீ ஆதி எனப் ேப ற்  அலம ேவம் , 
                ன்ைன அறப்பயன் உண்டாக , 
        'எல்ைல வலயங்கள் நின் ைழ 'என்  , அந்நாள் , 
                எாிேயாைனத் தீண்  எ வர் என நின்ற 
        ெதால்ைல தல் னிவர் சூ ற்றேபாேத ெதாைக 
                நின்ற ஐயம் ைடத்திைலேயா ? எந்தாய் ! '  3.2.31 
 
2709    இந்திரன் தன் லகு ெசன்றைம 
        இன்னன பல நிைனந்  ஏத்தினன் இயம்பாத் 
        ' ன் தல் இைட உள  'என நனி ணிவான் , 
        தன் நிகர் னிவைனத் 'தர விைட 'என்னாப் 
        ெபான் ஒளிர் ெந  ப் ரந்தரன் ேபானான் .  3.2.32 
 
2710    னிவன் இராமைன எதிர்ெசன்றைழத் ச் சிறப்பித்தல் 
        ேபானவன் அகநிைல லைமயின் உணர்வான் , 
        வானவர் தைலவைன வர எதிர்ெகாண்டான் ; 
        ஆனவன் அ  ெதாழ , அ ள்வர அ தான் 
        தான் உைட இடவைக த வினன் ைழவான் .  3.2.33 
 
2711  இராமன் த ய வ ம் சரபங்கன் ஆச்சிரமத்ைதயைடதல் 
        'ஏைழ ம் இளவ ம் வ க 'என ,'இனிதா 
        வாழிய 'அவெரா ம் வந்தனன் மகிழ்வால் 
        ஊழியின் தல் , னி உைற ைள அ க 
        ஆழியில் அறி யிலவன் என மகிழ்வான் .  3.2.34 
 
2712   னிவன் அற ைர பகர்தல் 
        அவ்வயின் அழக ம் ைவகினன் , அறிஞன் 
        ெசவ்விய அற ைர ெசவிவயின் கரா 
        நவ்வியின் விழியவெளா ம் , நனி இ ைளக் 
        கவ்விய நிசி ஒ  கைட ம் அளவில் .  3.2.35 
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2713  கதிரவன் ேதாற்றம் 
        விலகி ம் நிழ னன் ெவயில் விாி அயில் வாள் 
        இலகி  சுடரவன் இைசயன திைச ேதாய் 
        அலகிடல் அாிய தன் அவிர் கரநிைரயால் 
        உலகி  நிைற இ ள் உைறயிைன உாிவான் .  3.2.36 
 
2714   னிவன் எாி குதற்குத் ணிதல் 
        ஆயிைட அறிஞ ம் அவன் எதிர் அ வத் 
        தீயிைட ைழவ  ஒர் ெதளிவிைன உைடயான் 
        நீ விைட த ெகன நி வினன் ெநறியால் 
        காய் எாி வரன் ைற க தினில் இ வான் .  3.2.37 
 
2715   னிவன் , தீப் குதற்கு இராமனிடம் விைட ேகட்டல் 
        வாி சிைல உழவ ம் மைற உழவைன'நீ 
        ாி ெதாழில் எைன ? அ  க தி 'என ம் , 
        'தி மகள் தைலவ ! ெசய் தி விைன உற யான் 
        எாி க நிைனகுெவன் அ ள்'ெகன இைறவன் .  3.2.38 
 
2716  இராமன் வினா ம் னிவன் விைட ம் (2716-2718) 
        'யான் வ ம் அைமதியின் இ  ெசயல் எவேனா ? 
        மான் வ  தனி உாி மார்பிைன ! 'என ம் , 
        மீன் வ  ெகா யவன் விறல் அ  மறேவான் , 
        ஊன் வ ம் உவைகயின் உைர நனி ாிவான் .  3.2.39 
 
2717   ஆயிரம் கம் உள தவம் அயர்குெவன் யான் 
        நீ இவண் வ திெகால் எ ம் நிைல உைடேயன் ; 
        ேபாயின இ  விைன க  விதியால் 
        ேமயிைன ; இனி ஒ  விைன இைல விறேலாய் !  3.2.40 
 
2718  இந்திரன் அ ளினன் இ திெசய் பகலா 
        வந்தனன் ,'ம தி மலர் அயன் உலகம் 
        தந்தனன் 'என ,'அ  சாரெலன் 'உரேவாய் ! 
        அந்தம் இல் உயர் பதம் அைடதைல யல்ேவன் .  3.2.41 
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2719   சரபங்கன் தீயிைடப் க்கு ெப தல் (2719-2720) 
        'ஆத ன் இ  ெபற அ ள் 'என உைரயாக் 
        காத  அவெளா  கதழ் எாி கிப் 
        ேபாதைல ம வினன் ; ஒ  ெநறி கலா 
        ேவத ம் அறிவ  மிகு ெபா ள் உணர்ேவான் .  3.2.42 
 
2720   ேதவ ம் , னிவ ம் , உ வ  ெதாிேவார் 
        யாவ ம் , ந  விைர மலர் அயன் தேலார் 
        ஏவ ம் , அறிவினில் இ  விைன ஒ விப் 
        ேபாவ  க ம் அவ் அ  ெநறி க்கான் .  3.2.43 
 
2721   சரபங்கன  ேப பற்றிய கவிக்கூற்  
                 'அண்ட ம் அகில ம் அறிவ ம் ெநறியால் 
                 உண்டவன் ஒ  ெபயர் உணர்குநர் உ  ேப  
                 எண் தவ ெந  'எனின் , இ தியில் அவைனக் 
                 கண்டவர் உ  ெபா ள் க வ  எளிேதா ?  3.2.44 
                 ------------------------------ 
              

3.3 . அகத்தியப் படலம் (2722- 2780) 
              
2722   இராமன் த ேயார் சரபங்கன் தவக்கு னின்  ேபாதல் (2722-2723) 
        அைனயவன் இ தியின் அைம  ேநாக்கினர் , 
        இனியவர் , இன்ன ன் இரங்கும் ெநஞ்சினர் , 
        குனிவ  திண்சிைலக் குமரர் , ெகாம்ெபா ம் 
        னிதன  உைற ள் நின்  அாிதில் ேபாயினார் .  3.3.1 
 
2723   மைலக ம் , மரங்க ம் , மணிக் கற் பாைற ம் 
        அைல னல் நதிக ம் , அ விச் சார ம் , 
        இைல ெசறி ப வ ம் , இனிய சூழ ம் , 
        நிைல மிகு தடங்க ம் , இனி  நீங்கினார் .  3.3.2 
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2724    தண்டக வனத்  னிவர் இராமைனக் காண்டல் 
        பண்ைடய அயன் த  பாலகில்ல ம் , 
        ண்ட ம் , ேமான ம் , த ேனார்கள் , அத் 
        தண்டக வனத்  உைற தவத் ேளார் எலாம் 
        கண்டனர் இராமைனக் களிக்கும் சிந்ைதயார் .  3.3.3 
 
2725    தண்டகவனத்  னிவர்நிைல (2725-2729) 
        கைன வ  க ஞ்சினத்  அரக்கர் காய , ஓர் 
        விைன பிறி  இன்ைமயின் , ெவ ம் கின்றனர் ; 
        அனல் வ  கானகத்  , அ  அளாவிய 
        னல் வர , உயிர் வ ம் உலைவ ேபால்கின்றார் .  3.3.4 
 
2726   ஆய் வ ம் ெப வ  அரக்கர் நாமேம 
        வாய் ெவாீஇ அலம ம் ம க்கம் நீங்கினார் ; 
        தீ வ  வனத்திைட இட் த் தீர்ந்த  ஓர் 
        தாய்வர , ேநாக்கிய கன்றின் தன்ைமயார் .  3.3.5 
 
2727      கரக்க (அ) ங் க ந் ெதாழில் அரக்கர் காய்த ன் 
        ெபாரற்கு இடம் இன்ைமயின் ங்கிச் ேசா நர் , 
        அரக்கர் என் கட ைட ஆழ்கின்றார் , ஒ  
        மரக்கலம் ெபற்ெறன ம க்கம் நீங்கினார் .  3.3.6 
 
2728   ெதாிஞ்சு உற ேநாக்கினர் ; ெசய்த ெசய்தவம் 
        அ ஞ் சிறப்  உதவ , நல் அறி  ைகதர , 
        விாிஞ்சு உறப் பற்றிய பிறவி ெவம் யர்ப் 
        ெப ஞ்சிைற  ெபற்றைனய ெபற்றியார் .  3.3.7 
 
2729   ேவண் ன ேவண் னர்க்கு அளிக்கும் ெமய்த்தவம் 
        ண் ளர் ஆயி ம் , ெபாைறயின் ஆற்றலால் , 
        ண்  எ  ெவகுளிைய த ன் நீக்கினார் ; 
        ஆண்  உைற அரக்கரால் அைலப் ண்டார் அேரா .  3.3.8 
 
2730   இராமன் ெதாழ , னிவர் வாழ்த்தல் 
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        எ ந்தனர் , எய்தினர் , இ ண்ட ேமகத்தின் 
        ெகா ந்ெதன நின்ற அக் குாிசில் ரைனப் 
        ெபாழிந்  எ  காத ன் ெபா ந்தினார் ; அவன் 
        ெதா ந்ெதா ம் ெதா ந்ெதா ம் , ஆசி ெசால் வார் .  3.3.9 
 
2731   இனிய  ஓர் சாைல ெகாண்  ஏகி ,'இவ்வயின் 
        நனி உைற 'என்  அவற்கு அைமய நல்கித் தாம் 
        தனி இடம் சார்ந்தனர் தங்கி , மாதவர் , 
        அைனவ ம் எய்தினர் அல்லல் ெசால் வான் .  3.3.10 
 
2732   னிவர் இராம க்குத் தம் அல்லைலச் ெசால் தல் (2732-2737) 
        எய்திய னிவைர இைறஞ்சி , ஏத்  உவந்  , 
        ஐய ம் இ ந்தனன் ;'அ ள் என் ? 'என்ற ம் , 
        'ைவயகம் காவலன் ைமந்த ! வந்த  ஓர் 
        ெவய்ய ெவங் ெகா ந்ெதாழில் விைள  ேகள் 'எனா .  3.3.11 
 
2733   'இரக்கம் என்  ஒ  ெபா ள் இலாத ெநஞ்சினர் , 
        அரக்கர் என்  உளர் சிலர் , அறத்தின் நீங்கினார் , 
        ெந க்க ம் , யாம் படர் ெநறி அலா ெநறி 
        ரக்க ம் , அ ந்தவத் ைற ள் நீங்கிேனம் . ' 3.3.12 
 
2734  ''வல் யம் பல திாி வனத்  மான் என , 
        எல் ம் பக ம் ெநாந்  இரங்கி ஆற்றெலம் ; 
        ெசால் ய அற ெநறித் ைற ம் நீங்கிெனம் ; 
        வில் இயல் ெமாய்ம்பினாய் !  காண்குேமா ? ''  3.3.13 
 
2735   'மா தவத்  ஒ கெலம் ; மைறகள் யாைவ ம் 
        ஓதெலம் ; ஓ வார்க்கு உதவல் ஆற்றெலம் ; 
         எாி வளர்க்கிெலம் ; ைறயின் நீங்கிேனம் ; 
        ஆத ன் அந்தணேர ம் ஆகிேலம் ! '  3.3.14 
 
2736  'இந்திரன் எனின் , அவன் அரக்கர் ஏயின 
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        சிந்ைதயில் , ெசன்னியில் , ெகாள் ம் ெசய்ைகயான் ; 
        எந்ைத ! மற்  யார் உளர் இ க்கண் நீக்குவார் ? 
        வந்தைன , யாம் ெசய்த தவத்தின் மாட்சியால் '.  3.3.15 
 
2737  'உ ள் உைட ேநமியால் உலைக ஓம்பிய 
        ெபா ள் உைட மன்னவன் தல்வ ! ேபாக்கிலா 
        இ ள் உைட ைவகேலம் ; இரவி ேதான்றினாய் ! 
        அ ள் உைட ர ! நின் அபயம் யாம் 'என்றார் .  3.3.16 
 
2738  இராமன் அபயம் அளித்தல் (2738-2746) 
        ' கல் குந்திலேரல் , றத்  அண்டத்தின் 
        அகல்வேர ம் , என் அம்ெபா  ழ்வரால் ; 
        தக  இல் ன்பம் தவி திர் நீர் 'எனப் 
        பகலவன் குல ைமந்தன் பணிக்கின்றான் .  3.3.17 
 
2739  'ேவந்தன் ய ம் , யாய் யர் ேமவ ம் , 
        ஏந்தல் எம்பி வ ந்த ம் , என் நகர் 
        மாந்தர் வன் யர் கூர ம் , யான் வனம் 
        ேபாந்த  , என் ைடப் ண்ணியத்தால் 'என்றான் .  3.3.18 
 
2740   'அறம் தவா ெநறி அந்தணர் தன்ைமைய 
        மறந்த ல்லர் வ  ெதாைலேயன் எனின் , 
        இறந்  ேபாகி ம் நன்  ; இ  அல்ல  , 
        பிறந்  யான் ெப ம் ேப  என்ப  யாவேதா ? '  3.3.19 
 
2741    'நிவந்த ேவதியர் நீவி ம் , தீயவர் 
        கவந்த பந்தக் களி நடம் கண் ட , 
        அைமந்த வில் ம் அ ங்கைணத் ணி ம் 
        சுமந்த ேதா ம் ெபாைறத் யர் தீ மால் .  3.3.20 
 
2742    'ஆ க்கு ஆயி ம் , அந்தணர்க்கு ஆயி ம் , 
        யாவர்க்கு ஆயி ம் , எளியவர்க்கு ஆயி ம் , 
        சாவப் ெபற்றவேர தைக வான் உைற 
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        ேதவர்க்கும் ெதா ம் ேதவர்கள் ஆகுவார் '.  3.3.21 
 
2743   'சூர் அ த்தவ ம் , சுடர் ேநமி ம் , 
        ஊர் அ த்த ஒ வ ம் , ஓம்பி ம் , 
        ஆர் அறத்திெனா  அன்றி நின்றார் அவர் 
        ேவர் அ ப்ெபன் ; ெவ வன்மின் நீர் 'என்றான் .  3.3.22 
 
2744   உைரத்த வாசகம் ேகட்  உவந்  ஓங்கிட 
        இைரத்த காதலர் , ஏகிய இன்னலர் , 
        திாித்த ேகா னர் , ேதம் மைற பா னர் ; 
        நி த்தம் ஆ னர் ; நின்  விளம் வார் .  3.3.23 
 
2745   ேதான்றல் ! நீ னியின் , வனத் ெதாைக 
        ன்  ேபால்வன ப்ப  ேகா  வந்  
        ஏன்ற ேபா ம் , எதிர் அல ; என்ற ன் 
        சான்  அேரா எம் , தவப் ெப  ஞானேம .  3.3.24 
 
2746   'அன்ன  ஆக ன் ஏயின ஆண்  எலாம் , 
        இன்னல் காத்  இங்கு இனி  உைறவாய் 'எனச் 
        ெசான்ன மாதவர் பாதம் ெதா  , உயர் 
        மன்னர் மன்னவன் ைமந்த ம் ைவகினான் .  3.3.25 
 
2747  பத்தாண் கள் தண்டகவனத்தி ந்த இராமன் 
        அகத்தியன் கு க்குப் றப்ப தல் 
        ஐந் ம் ஐந் ம் அைமதியின் ஆண்  , அவண் , 
        ைமந்தர் , தீ  இலர் ைவகினர் ; மாதவர் 
        சிந்ைத எண்ணி ,'அகத்தியற் ேசர்க 'என , 
        இந்  நல் தல் தன்ெனா ம் ஏகினார் .  3.3.26 
 
2748   இைடவழியில் சுதீக்கணன் இராமைன உபசாித்  உைரயாடல்  
  (2748-2755) விடரகங்க ம் , ேவய் ெசறி கான ம் , 
        பட ம் சில் ெநறி ைபப்பய நீங்கினார் ; 
        சுட ம் ேமனிச் சுதீக்கணன் என் ம் அவ் 
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        இடர் இலான் உைற ேசாைல ெசன்  எய்தினார் .  3.3.27 
 
2749   அ க்கன் அன்ன னிவைன அவ் வழிச் 
        ெச க்கு இல் சிந்ைதயர் , ேசவ  தாழ்த ம் , 
        'இ க்க ஈண்  'என்  , இனியன கூறினான் ; 
        ம க் ெகாள் ேசாைலயில் ைமந்த ம் ைவகினார் .  3.3.28 
 
2750   ைவகும் ைவக ன் , மாதவன் , ைமந்தன்பால் 
        ெசய்ைக யாைவ ம் ெசய்  ,'இவண் , ெசல்வ ! நீ 
        எய்த யான் ெசய்த  எத்தவம் ? 'என்றனன் ; 
        ஐய ம் அவற்கு அன்பினன் கூ வான் .  3.3.29 
 
2751  'ெசான்ன நான் கன் தன் வழித் ேதான்றினர் 
        ன்ைனேயா ள் உயர் தவம் ற்றினார் 
        உன்னின் யார் உளர் ? உன் அ ள் எய்திய 
        என்னின் யார் உளர் இற் பிறந்தார் ? 'என்றான் .  3.3.30 
 
2752   உவைம நீங்கிய ேதான்றல் உைரக்கு எதிர் , 
        நவைம நீங்கிய நற்றவன் ெசால் வான் ; 
        'அவம் இலா வி ந்  ஆகி , என்னால் அைம 
        தவம் எலாம் ெகாள்க தக்கைணயா 'என்றான் .  3.3.31 
 
2753   மைறவலான் எதிர் , வள்ள ம் கூ வான் , 
        'இைறவ ! நின் அ ள் எத்தவத்திற்கு எளி  ? 
        அைறவ  ஈண்  ஒன்  ; அகத்தியற் காண்ப  ஓர் 
        குைற கிடந்த  , இனி 'எனக் கூறினான் .  3.3.32 
 
2754   'நல்லேத நிைனந்தாய் ; அ  , நா ம் ன் 
        ெசால் வான் ணிகின்ற  ; ேதான்றல் ! நீ , 
        ெசல்க ஆண்  ; அவற் ேச தி ; ேசர்ந்த பின் , 
        இல்ைல , நின் வயின் எய்த கில்லாதேவ '.  3.3.33 
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2755    'அன்றி ம் நின் வரவிைன ஆதாித்  , 
        இன்  கா ம் நின்  ஏ மால் : அவற் 
        ெசன்  ேச தி ; ேச தல் , ெசவ்விேயாய் ! 
        நன்  ேதவர்க்கும் , யாவர்க்கும் நன்  'எனா .  3.3.34 
 
2756    இராம இலக்குவர் விைடெபற் ச் ெசல்லல் 
        வழி ம் கூறி , வரம்  அகல் ஆசிகள் 
        ெமாழி ம் மாதவன் ெமாய்ம் மலர்த் தாள் ெதாழாப் 
        பிழி ம் ேதனின் பிறங்கு அ வித் திரள் 
        ெபாழி ம் ேசாைல விைரவினில் ேபாயினார் .  3.3.35 
 
2757   அகத்தியர் இராமைன எதிர்ெகாள் தல் (2757-2771) 
        ஆண் தைகயர் அவ் வயின் அைடந்தைம அறிந்தான் , 
        ஈண்  உவைக ேவைல ைண ஏழ் உலகும் எய்த , 
        மாண்ட வரதன் சரண் வணங்க , எதிர் வந்தான் ; 
        நீண்ட தமிழால் உலைக ேநமியின் அளந்தான் .  3.3.36 
 
2758   பண்  ,'அ ணர் ழ்கினர் ; படார்கள் 'என வாேனார் , 
        'எண் தவ ! எமக்கு அ ள்க 'எனக் குைற இரப்பக் 
        கண்  , ஒ ைக வாாினன் கந்  கடல் எல்லாம் 
        உண்  , அவர்கள் பின்'உமிழ்க 'என்ற ம் உமிழ்ந்தான் .  3.3.37 
 
2759   ய கடன் நீர் அ சில் உண்  அ  ரந்தான் 
        ஆய அதனால் அம ம் ெமய் ைடய அன்னான் , 
        மாய விைன வாள் அ ணன் வாதவிதன் வன்ைமக் 
        காயம் இனி  உண்  உலகின் ஆர் இடர் கைளந்தான் .  3.3.38 
 
2760   'ேயாகம் உ  ேபர் உயிர்கள் தாம் , உைல  உறாமல் 
        ஏகும் ெநறி யா  ? 'என , மிதித்  அ யின் ஏறி , 
        ேமக ெந  மாைல தவழ் விந்தம் எ ம் விண் ேதாய் 
        நாகம  நாகம் உற , நாகம் என நின்றான் .  3.3.39 
 
2761   சு அர  சூ ம் தேலான் , உைரயின் ,' வா 
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        மாசு இல் தவ ! ஏகு 'என , வடா  திைச ேமல் நாள் 
        நீசம் உற , வானின் ெந  மா மலயம் ேநரா , 
        ஈசன் நிகராய் , உலகு சீர் ெபற இ ந்தான் .  3.3.40 
 
2762   உழக்கும் மைற நா ம் உயர்ந்  , உலகம் ஓ ம் 
        வழக்கி ம் , மதிக் கவியி ம் , மரபின் நா  , 
        நிழல் ெபா  கணிச்சி மணி ெநற்றி உமிழ் ெசங்கண் 
        தழல் ைர சுடர்க் கட ள் தந்த தமிழ் தந்தான் .  3.3.41 
 
2763    ' ''விண்ணினில் , நிலத்தினில் , விகற்ப உலகில் , ேபர் 
        எண்ணினில் , இ க்கினில் , இ க்கும் '' என யா ம் 
        உள் நிைன க த்திைன , உறப்ெப ெவனால் , என் 
        கண்ணினில் 'எனக் ெகா  களிப் ம் மனத்தான் .  3.3.42 
 
2764  'இைரத்த மைற நான்கிெனா  இையந்த பிற யா ம் 
        நிைரத்த ெந  ஞான நிமிர் கல் ல் ெந நாள் இட்  
        அைரத் ம் அயனா ம் அறியாத ெபா ள் , ேநர் நின்  
        உைரத்  உத மால் 'எ ம் உணர்ச்சியின் உவப்பான் .  3.3.43 
 
2765   'உய்ந்தனர் இைமப்பிலர் ; உயிர்த்தனர் தவத்ேதார் ; 
        அந்தணர் அறத்தின் ெநறி நின்றனர்கள் ஆனார் ; 
        ெவம் திறல் அரக்கர் விட ேவர் தல் அ ப்பான் , 
        வந்தனன் ம த் வன் 'எனத் தனி வ ப்பான் .  3.3.44 
 
2766   'ஏைன உயிராம் உலைவ யா ம் இைட ேவவித்  
        ஊன் கர் அரக்கர் உ ைமச் சு  சினத்தின் 
        கான அனைலக் க  அவித்  உலகு அளிப்பான் 
        வான மைழ வந்த  'என ைமந்  மனத்தான் .  3.3.45 
 
2767   கண்டனன் இராமைன வரக் க ைண கூரப் 
        ண்டாிக வாள் நயனம் நீர் ெபாழிய நின்றான் ; 
        எண் திைச ம் ஏழ் உலகும் எவ் உயி ம் உய்யக் 
        குண் ைகயினில் ெபா  இல் காவிாி ெகாணர்ந்தான் .  3.3.46 
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2768    நின்றவைன , வந்த ெந ேயான் அ  பணிந்தான் ; 
        அன்  , அவ ம் அன்ெபா  தழீஇ அ த கண்ணான் 
        'நன்  வர  'என்  , பல நல் உைர பகர்ந்தான் . 
        என் ம் உள ெதன் தமிழ் இயம்பி இைச ெகாண்டான் .  3.3.47 
 
2769    ேவதியர்கள் ேவத ெமாழி ேவ  பல கூறக் 
        காதல் மிக நின்  , எழில் கமண்ட வின் நல் நீர் 
        மாதவர்கள் சி , ெந  மா மலர்கள் வப் 
        ேபா  மணம் நா  குளிர் ேசாைல ெகா  க்கான் .  3.3.48 
 
2770  ெபா ந்த அமலன் ெபாழில் அகத்  இனி  க்கான் ; 
        வி ந்  அவண் அைமத்தபின் வி ம்பி னி ,'ேமனாள் 
        இ ந்தவம் இைழத்த என  இல் ைடயின் வந்  , என் 
        அ ந்தவம் த்தைன ; அ ட்கு அரச ! 'என்றான் .  3.3.49 
 
2771    என்ற னிையத் ெதா  இராமன் ,'இைமேயா ம் , 
        நின்ற தவம் ற் ம் ெந ேயாாின் ெந ேயா ம் , 
        உன்தன் அ ள் ெபற்றிலர்கள் , உன் அ ள் சுமந்ேதன் ; 
        ெவன்றெனன் அைனத் லகும் ; ேமல் இனி என் ? 'என்றான் .  3.3.50 
 
2772   அகத்தியன் ெசால் தல் (2772-2774) 
        ' ''தண்டக வனத்  உைறதி '' என்  உைர தரக் ெகாண்  , 
        'உண்  வர  இத்திைச 'எனப் ெபாி  உவந்ேதன் ; 
        எண் தகு குணத்திைன ! 'எனக் ெகா  உயர் ெசன்னித் 
        ண்ட மதி ைவத்தவைன ஒத்த னி ெசால் ம் .  3.3.51 
 
2773   'ஈண்  உைறதி ஐய ! இனி , இவ் வயின் இ ந்தால் , 
        ேவண் யன மா தவம் வி ம்பிைன ப்பாய் ; 
        ண்  சின வாள் நி தர் ேதான்றி ளர் என்றால் , 
        மாண்  உக மைலந்  , எமர் மனத் யர் ைடப்பாய் . ' 3.3.52 
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2774  'வா ம் மைற ; வா ம் ம நீதி ; அறம் வா ம் ; 
        தா ம் இைமேயார் உயர்வர் ; தானவர்கள் தாழ்வார் ; 
        ஆழி உழவன் தல்வ ! ஐயம் இைல ; ெமய்ேய ! 
        ஏழ் உலகும் வா ம் ; இனி , இங்கு உைறதி 'என்றான் .  3.3.53 
 
2775   இராமன் ம ெமாழி 
        'ெச க்கு அைட அரக்கர் ாி தீைம சிைத  எய்தத் 
        த க்கு அழிதரக் க  ெகால்வ  சைமந்ேதன் ; 
        வ க்க மைறேயாய் ! அவர் வ ம் திைசயில் ந்  உற்  
        இ க்ைக நலம் ; நிற்கு அ ள் என் ? 'என்றனன் இராமன் .  3.3.54 
 
2776   அகத்தியன் இராம க்குப் பைடவழங்கிப்  
             பஞ்சவ க்க ப் தல் (2776-2779) 
        'வி மிய  ெசாற்றைன ; இவ் வில் இ  இவண் , ேமல் நாள் 
        தல்வன் ைவத் ள  ; லகும் , யா ம் , 
        வழிபட இ ப்ப  ; இ  தன்ைன வ  வாளிக் 
        கு  , வ  இல் ட் ெலா  ேகா  'என , நல்கி .  3.3.55 
 
2777   இப் வனம் ற் ம் ஒ  தட் ன் இைட இட்டால் 
        ஒப்  வரவிற்  என உைரப்  அாிய வா ம் , 
        ெவப்  உ  ெபற்ற அரன் ேம  வைர வில்லா 
        ப் ரம் எாித்த தனி ெமாய்க்கைண ம் , நல்கா .  3.3.56 
 
2778       ஓங்கும் மரன் ஓங்கி , மைல ஓங்கி , மணல் ஓங்கிப் 
        ங்குைல குலா  குளிர் ேசாைல ைட விம்மித் 
        ங்கு திைர ஆ  தவழ் சூழல  ஒர் குன்றின் 
        பாங்கர் உளதால் , உைற ள் பஞ்சவ  ; மஞ்ச !  3.3.57 
 
2779  கன்னி இள வாைழ கனி ஈவ , கதிர் வா ன் 
        ெசந் ெநல் உள ; ேதன் ஒ கு ேபா ம் உள ; ெதய்வப் 
        ெபான்னி எனல் ஆய னல் ஆ ம் உள ; ேபாதா 
        அன்னம் உள ெபான் இவெளா  அன்பின் விைளயாட .  3.3.58 
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2780      இராமன் விைடெபற் ச் ெசல் தல் 
                 'ஏகி , இனி அவ் வயின் இ ந்  உைறமின் 'என்றான் ; 
                 ேமக நிற வண்ண ம் வணங்கி விைட ெகாண்டான் ; 
                 பாகு அைனய ெசால் ெயா  தம்பி பாிவின் பின் 
                 ேபாக , னி சிந்ைத ெதாடரக் க  ேபானான் .  3.3.59 
                 ----------------------- 
              

3.4 . சடா  காண் படலம் (2781- 2828 ) 
              
2781  இராமன் த ேயார் சடா ைவக் கண்ட  
        நடந்தனர் காவதம் பல ம் ; நல் நதி 
        கிடந்தன , நின்றன , கிாிகள் ேகண்ைமயின் 
        ெதாடர்ந்தன , வன்றின சூழல் யாைவ ம் , 
        கடந்தனர் ; கண்டனர் க கின் ேவந்ைதேய .  3.4.1 
 
2782  சடா வின் இயல்  (2782-2789) 
        உ க்கிய சுவணம் ஒத்  , உதயத்  உச்சி ேசர் 
        அ க்கன் இவ் அகல் இடத்  அலங்கு திக்கு எலாம் 
        ெதாிப்  ெசறி சுடர்ச் சிைகயினால் திைச 
        விாித்  இ ந்தனன் என , விளங்குவான் தைன .  3.4.2 
 
2783    ந்  ஒ  க மைல கட்  ன்றி ன் 
        சந்திரன் ஒளிெயா  த வச் சார்த்திய , 
        அந்தம் இல் கைன கடல் அமரர் நாட் ய , 
        மந்தர கிாி என வயங்குவான் தைன .  3.4.3 
 
2784    மால் நிற விசும்  எழில் மைறயத் தன் மணிக் 
        கால் நிறச் ேசெயாளி க வக் கண் அகல் 
        நீல் நிற வைரயினில் பவள நீள் ெகா  
        ேபால் நிறம் ெபா ந்திடப் ெபா கின்றான் தைன .  3.4.4 
 
2785   ய்ைமயன் , இ ங்கைல ணிந்த ேகள்வியன் , 
        வாய்ைமயன் , ம  இலன் , மதியின் கூர்ைமயன் , 
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        ஆய்ைமயின் மந்திரத்  அறிஞன் ஆம் எனச் 
        ேசய்ைமயின் ேநாக்கு  சி  கணான் தைன .  3.4.5 
 
2786   ட்  வாள் அ ணைர , வி ந்  கூற்றிைன 
        ஊட்  , ழ் மிச்சில் தான் உண்  , நாள்ெதா ம் 
        தீட்  , ேமல் இந்திரன் சி  கண் யாைனயின் 
        ேதாட் ேபால் ேதய்ந்  ஒளிர் ண்டத்தான் தைன .  3.4.6 
 
2787   ேகாள் இ நான்கிேனா  ஒன்  கூ ன 
        ஆ  திகிாிேபால் ஆரத்தான் தைன , 
        நீ  ேம வின் ெநற்றி ற்றிய 
        வாள் இரவியில் ெபா  ெமௗ யான் தைன ,  3.4.7 
 
2788  ெசால் பங்கம் உற நிமிர் இைசயின் சும்ைமைய , 
        அல் பங்கம் உற வ ம் அ ணன் ெசம்மைலச் 
        சிற்பம் ெகாள் பகல் எனக் க  ெசன்  தீர் 
        கற்பங்கள் எைனப்பல கண் ளான் தைன .  3.4.8 
 
2789    ஓங்கு உயர் ெந வைர ஒன்றில் நின்  , அ  
        தாங்கல  இ நிலம் தாழ்ந்  தாழ் ற , 
        ங்கிய வ யினில் இ ந்த ரைன , 
        ஆங்கு அவர் அ கினர் , அயிர்க்குஞ் சிந்ைதயார் .  3.4.9 
 
2790    இராம இலக்குவர் சடா ைவ ஐ ற்  ேநாக்குதல் 
        'இ திையத் தன்வயின் இயற்ற எய்தினான் , 
        அறி  இ  அரக்கன் ஆம் ; அல்லனாம் எனின் , 
        எ ழ் வ க் க ழேன 'என்ன உன்னி , அச் 
        ெசறி கழல் ர ம் ெசயிர்த்  ேநாக்கினார் .  3.4.10 
 
2791  சடா வின் ஐயம் (2791-2795) 
        வைன கழல் வாி சிைல ம ைக ைமந்தைர 
        அைனயவன் தா ம் கண்  அயிர்த்  ேநாக்கினான் 
        'விைன அ  ேநான்பினர் அல்லர் ; வில் னர் 
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        ைன சைட யினர் லவேரா ? 'எனா ,  3.4.11 
 
2792   ' ரந்தரன் த ய லவர் யாைர ம் 
        நிரந்தரம் ேநாக்குெவன் ; ேநமியா ம் , அவ் 
        வரம் த ம் இைறவ ம் , ம  வலாள ம் , 
        கரந்திலர் என்ைன ; யான் என் ம் காண்ெபனால் .  3.4.12 
 
2793    'காமன் என்பவைன ம் , கண்ணின் ேநாக்கிேனன் ; 
        தாமைரச் ெசங்கண் இத் தடக்ைக ரர்கள் 
        ம  ெபாலங் கழல் ெபா யிேனா ம் ஒப்  
        ஆம் என அறிகிெலன் ; ஆர்ெகாலாம் இவர் ?  3.4.13 
 
2794     'உலகு ஒ ன் ம் தம் உைடைம ஆக்கு ம் 
        அலகு அ ம் இலக்கணம் அைமந்த ெமய்யினர் ; 
        மலர்மகட்கு உவைமயாேளா ம் வந்த இச் 
        சிைல வ  ரைரத் ெதாிகிேலன் 'எனா ,  3.4.14 
 
2795   'க மைல ெசம்மைல அைனய காட்சியர் ; 
        தி  மகிழ் மார்பினர் ; ெசங்கண் ரர்தாம் , 
        அ ைம ெசய் குணத்தின் என் ைணவன் ஆழியான் 
        ஒ வைன இ வ ம் ஒத் ளார் அேரா . '  3.4.15 
 
2796  சடா வின் வினா 
        எனப் பல நிைனப்பினன் மனத் ள் எண் வான் , 
        சினப் பைட ரர்ேமல் ெசல் ம் அன்பினான் , 
        'கனப் பைட வாி சிைலக் காைள நீர்கள் யார் ? 
        மனப்பட எனக்கு உைர வழங்கு ர் 'என்றான் .  3.4.16 
 
2797   இராம இலக்குவர் விைட 
        வினவிய காைலயில் , ெமய்ம்ைம அல்ல  
        ைன மலர்த் தாரவர் கல்கிலாைமயால் , 
        'கைன கடல் ெந நிலம் காவல் ஆழியான் , 
        வைன கழல் தயரதன் ைமந்தர் யாம் 'என்றார் .  3.4.17 
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2798   சடா  , தயரதன் நலம் வினாதல் 
        உைரத்த ம் , ெபாங்கிய உவைக ேவைலயன் , 
        தைரத்தைல இழிந்  , அவர்த் த ம் காதலன் , 
        'விைரத் தடம் தாாினிர் ! ேவந்தர் ேவந்தன் தன் , 
        வைரத்தடம் ேதாள் இைண வ யேவா ? 'என்றான் .  3.4.18 
 
2799   தயரதன் றக்க ற்ற  அறிந்  சடா  வ ந் தல் (2799-2800) 
        'மறக்க ற்றாத தன் வாய்ைம காத்  , அவன் 
        றக்கம் உற்றான் 'என , இராமன் ெசால்ல ம் , 
        இறக்கம் உற்றான் என ஏக்கம் எய்தினான் ; 
        உறக்கம் உற்றான் என உணர்  நீங்கினான் .  3.4.19 
 
2800   த வினர் , எ த்தனர் , தடக்ைகயால் ; கம் 
        க வினர் இ வ ம் , கண்ணின் நீாினால் ; 
        வ விய இன் உயிர் வந்த மன்ன ம் , 
        அழி  ெநஞ்சினன் , அரற்றினான் அேரா .  3.4.20 
 
2801   சடா  அரற்றல் (2801-2804) 
        பரவல் அ ங் ெகாைடக்கும் நின்தன் பனிக்குைடக்கும் 
                ெபாைறக்கும் ெந ம் பண்  ேதாற்ற 
        கரவல் அ ங் கற்பக ம் , உ பதி ம் , 
                கடல் இட ம் , களித்  வாழப் 
        ரவலர்தம் ரவலேன ! ெபாய்ப்பைகேய ! ெமய்க்கு 
                அணிேய ! கழின் வாழ்ேவ ! 
        இரவல ம் , நல் அற ம் , யா ம் இனி என்பட 
                நீத்  ஏகினாேய .  3.4.21 
 
2802  அலங்காரம் என உலகுக்கு அ  அளிக்கும் 
                தனி குைடயாய் ! ஆழி சூழ்ந்த 
        நிலம் காவல் அ  கிடக்க , நிைலயாத 
                நிைல உைடேயன் ேநய ெநஞ்சின் 
        நலம் காண நடந்தைனேயா ? நாயகேன ! 
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                தீவிைனேயன் , நண்பின் நின் ம் 
        விலங்கு ஆேனன் ஆக னால் , விலங்கிேனன் ; 
                இன் ம் உயிர் விட் ேலனால் .  3.4.22 
 
2803   தயிர் உைடக்கும் மத்  என்ன உலைக 
                ந  சம்பரைனத் த ந்த அந்நாள் 
        அயிர் கிடக்கும் கடல் வலயத்தவர் அறிய , 
                'நீ உடல் நான் ஆவி 'என்  
        ெசயிர் கிடத்தல் ெசய்யாத தி மனத்தாய் ! 
                ெசப்பினாய் ; திறம்பா , நின்ெசால் ; 
        உயிர் கிடக்க , உடைல விசும்  ஏற்றினார் , 
                உணர்  இறந்த கூற்றினாேர .  3.4.23 
 
2804   'எ வ  ஓர் இைச ெப க , இப்ெபா ேத , 
                ஒப்  அாிய எாி ம் தீயின் 
        வி வேத நிற்க , மட ெமல் யலார் தம்ைமப்ேபால் 
                நிலத்தின் ேமல் ழ்ந்  
        அ வேத யான் ? 'என்னா , அறி ற்றான் என 
                எ ந்  , ஆங்கு அவைர ேநாக்கி , 
        ' வ  ஏழ் உலகு உைடயான் ைமந்தன்மீர் ! 
                ேகண்மின் 'என ைறயில் ெசால்வான் .  3.4.24 
 
2805  உயிர்களின் ேதாற்ற வரலா  (2805-2809) 
        தக்கன் மைன வயிற்  உதித்தார் ஐம்பதின்மர் 
                தடங் ெகாங்ைகத் ைதயலா ள் 
        ெதாக்க பதின் வைர அக் காசிப ம் 
                ணர்ந்தனன் ; அத் ேதாைகமா ள் 
        மிக்க அதிதிப் ெபயராள் , ப்பத்  க்ேகா  
                விண்ேணார் ஈந்தாள் ; 
        ைம க ம் கண் திதி என்பாள் , அதின் இரட்  
                அசுரர்தைம வயி வாய்த்தாள் .  3.4.25 
 
2806   தானவேர தேலாைரத் த ப் பயந்தாள் ; 
                மதி என்பாள் , மனிதர்தம் ஊ  
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        ஆன வ ணங்கள் அவயவத்  அைடேவ 
                பயந்தனளால் ; சுரபி என்பாள் , 
        ேத டன் கந்த வம் மற் ள்ள பிற 
                பயந்தாள் ; ெதாிக்கும் காைல 
        மான ைடக் குேராதவைச , க ைத , 
                மைர , ஒட்ைட பிற வயி  வாய்த்தாள் .  3.4.26 
 
2807   மைழ ைர ம் குழல் விநைத வான் , இ  , 
                மின் , அ ண டன் வயிநேதயன் , 
        தைழ ைர ம் சிைறக் கூைக , பா  தல் 
                ெப ம் பறைவ தம்ைம ஈன்றாள் ; 
        இைழ ைர ம் தாம்பிைர ஊர்க்கு வி , சிவல் , 
                காைட டன் பிற ம் ஈன்றாள் ; 
        கைழ எ ம் அக் ெகா  பயந்தாள் ெகா  
                உடேன ெச  தலாக் கண்ட எல்லாம் .  3.4.27 
 
2808    ெவ ட்  எ ம் கண பணப்ைப வியாளம் எலாம் 
                கத் வாம் மின் ம் ஈன்றாள் ; 
        ம ட்  எ ம் ஒ  தைலய யங்கம் எலாம் 
                சுைத என் ம் மா  தந்தாள் ; 
        அ ட்ைட எ ம் அவள் பயந்தாள் ஓந்தி உ ம்  
                அணில்கள் தலாய எல்லாம் ; 
        ெத ட் ம் மா  இைள ஈந்தாள் ெசலசரம் 
                ஆகிய பல ம் ெதாிக்கும் காைல .  3.4.28 
 
2809    அதிதி , திதி , த  , அ ட்ைட , சுைத , கைழேய , 
                சுரபி , அணி விநைத , ஆன்ற 
        மதி , இைள , கத் டேன குேராதவைச , 
                தாம்பிைர , ஆம் மடநலார்கள் , 
        விதி ைறேய இைவ அைனத் ம் பயந்தனர்கள் ; 
                விநைத சுதன் அ ணன் ெமன் ேதாள் 
         மதி ேசர் தல் அரம்ைபதைனப் ணர 
                உதித்தனம் யாம் வனி மீேத .  3.4.29 
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2810  சடா  , தன் வரலா  கூறிய  
        ''அ ணன்தன் தல்வன் யான் ; அவன் பட ம் 
                உலகு எல்லாம் படர்ேவன் ; ஆழி 
        இ ள் ெமாய்ம்  ெகடத் ரந்த தயரதற்கு 
                இன் உயிர்த் ைணவன் ; இைமேயாேரா ம் 
        வ ணங்கள் வகுத்திட்ட காலத்ேத வந்  உதித்ேதன் ; 
                க கின் மன்னன் ; 
        த ணங்ெகாள் ேபர் ஒளியீர் ! சம்பாதி பின்னர் 
                வ  சடா  '' என்றான் .  3.4.30 
 
2811    இராம இலக்குவர் மகிழ்ச்சி 
        ஆண்  அவன் ஈ  உைர ெசய்ய , அஞ்ச த்த 
                மலர்க் ைகயார் , அன்பிேனா ம் 
        ண்ட ெப ந் ன்பத்தால் ைற ைறயின் நிைற 
                மலர்க் கண் ெமாய்த்த நீரார் , 
        ண்ட ெப ம் கழ் நி வித் தம்ெபா ட்டால் 
                ேமல் உலகம் க்க தாைத 
        மீண்டனன் வந்தான் அவைனக் கண்டனேர 
                ஒத்தனர் , அவ் விலங்கல் ேதாளார் .  3.4.31 
 
2812     சடா  இறக்கத் ணிதல் 
        ம வினிய குணத்தவைர இ  சிறகால் உறத் த வி , 
                'மக்காள் ! நீேர 
        உாிய கடன் விைனேயற்கும் உத ர் ; உடல் 
                இரண் க்கு உயிர் ஒன்  ஆனான் 
        பிாிய ம் தான் பிாியாேத இனிதி க்கும் உடல் 
                ெபாைற யான் , பீைழ பாரா  , 
        எாி அதனின் இன்ேற க்கு இறேவேனல், 
                இத் யரம் மறேவன் 'என்றான் .  3.4.32 
 
2813   இராம இலக்குவாின் ன்பச் ெசால் (2813-2815) 
        என்  உைரத்த எ ைவ அரசைனத் 
        ன்  தாரவர் ேநாக்கித் ெதா  , கண் 
        ஒன் ம் த்தம் ைற ைறயாய் உக , 
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        நின்  மற்  இன நீர்ைம நிகழ்த்தினார் .  3.4.33 
 
2814     'உய்விடத்  உதவற்கு உாியா ம் தன் 
        ெமய் விடக் க தா  விண் ஏறினான் ; 
        இவ்விடத்தினில் எம்ெப மாஅன் ! எைமக் 
        ைகவி ல் பிைன யார் கைளகண் உளார் ?  3.4.34 
 
2815   '''தாயின் , நீங்க ம் தந்ைதயின் , தண் நகர் 
        வாயில் நீங்கி வனம் குந்  எய்திய 
        ேநா ம் நீங்கினம் ன்னின் என் '' எங்கைள 
        நீ ம் நீங்குதிேயா ? ெநறி நீங்கலாய் ! '  3.4.35 
 
2816   சடா  அைமதி கூறி , அவர் வனம் குந்தைமக்குக்  
             காரணம் வினவல் (2816-2818) 
        என்ற ெசால்லர் ; இரந்  அழி ெநஞ்சினர் ; 
        நின்ற ரைர ேநாக்கி நிைனந்  அவன் , 
        'அன்  அ  என்னின் , அேயாத்தியின் , ஐயன்மீர் ! 
        ெசன்றபின் அவற் ேசர்குெவன் யான் 'என்றான் .  3.4.36 
 
2817   ''ேவந்தன் விண் அைடந்தான் எனின் , ரர் நீர் 
        ஏந் ம் ஞாலம் இனி  அளியா  , இவண் 
        ேபாந்த  என்ைன ? குந்த என் ? ந்தி ேபாய்க் 
        காந் கின்ற  ; கட் ைரயீர் '' என்றான் .  3.4.37 
 
2818   'ேதவர் தானவர் , திண் திறல் நாகர் , ேவ  
        ஏவர் ஆக இடர் இைழத்தார் எனின் , 
         அரா  ெபாலம் கதிர் ேவ னீர் ! 
        சாவர் ஆக்கித் த ெவன் அரசு 'என்றான் .  3.4.38 
 
2819   இலக்குவன் , வனம்ேபாந்த வரலா  கூறல் 
        தாைத கூற ம் தம்பிைய ேநாக்கினான் 
        சீைத ேகள்வன் ; அவ ம் தன் சிற்றைவ 
        மாதரால் வந்த ெசய்ைக வரம்  இலா 
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        ஓத ேவைல ஒழி  இன்  உணர்த்தினான் .  3.4.39 
 
2820  சடா  இராமைனப் கழ்தல் (2820-2821) 
        'உந்ைத உண்ைமயன் ஆக்கி , உன் சிற்றைவ 
        தந்த ெசால்ைலத் தைலக் ெகாண்  , தாரணி 
        வந்த தம்பிக்கு உதவிய வள்ளேல ! 
        எந்ைத வல்ல  யாவர் வல்லார் ? 'எனா .  3.4.40 
 
2821   அல் த் தாமைரக் கண்ணைன அன்  உறப் 
        ல்  , ேமாந்  , ெபாழிந்த கண் நீாினன் , 
        வல்ைல ; ைமந்த !'அம் மன்ைன ம் , என்ைன ம் , 
        எல்ைல இல் கழ் எய் வித்தாய் 'என்றான் .  3.4.41 
 
2822   சடா  சீைதையப் பற்றி வின தல் 
        பின்ன ம் அப் ெபாியவன் ெபய் வைள 
        அன்னம் அன்ன அணங்கிைன ேநாக்கினான் ; 
        மன்னர் மன்னவன் ைமந்த !'இவ் வாள் தல் 
        இன்னள் என்ன இயம் தியால் 'என்றான் .  3.4.42 
 
2823   இலக்குவன் விைட 
        அல் இ த்  அன தாடைக ஆதியா 
        வில் இ த்த  இைட என ேமைல நாள் 
        ல் இ த்த  யா ம் கன்  , தன் 
        ெசால் இ த்தனன் ; ேதான்றல் பின் ேதான்றினான் .  3.4.42 
 
2824   இக்காட் ல் தங்குக என்றல் 
        ேகட்  உவந்தனன் ேகழ்கிளர் ெமௗ யான் ; 
        ''ேதாட்  அலங்க னீர் ! றந்தீர் வளம் ; 
        நாட் ன் நீவி ம் நல் தல் தா ம் இக் 
        காட் ல் ைவகுதிர் ; காக்குெவன் யான் '' என்றான் .  3.4.44 
 
2825   இராமன் விைட 
        'இைறவ ! எண்ணி அகத்தியன் ஈந் ள  , 
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        அைற ம் நல் மணி ஆற்றின் அகன் கைரத் 
        ைற ள் உண்  ஒ  சூழல் ; அச்சூழல் க்கு 
        உைற ம் ;' என்றனன் உள்ளத்  உைறகுவான் .  3.4.45 
 
2826   சடா  சிைற நிழ ல் இராமன் த ேயார் ெசல் தல் 
        ''ெபாி ம் நன்  ; அப் ெப ந் ைற ைவகி , நீர் 
        ாிதிர் மாதவம் ; ேபா மின் ! யான் அ  
        ெதாி த் ெவன் '' என்  அவர் திண் சிைற 
        விாி ம் நீழ ல் ெசல்ல , விண் ெசன்றனன் .  3.4.46 
 
2827   இராமன் த ேயார் ேசாைலயில் தங்குதல் 
        ஆய சூழல் அறிய உணர்த்தி , அத் 
        ய சிந்ைதய ேதாம் இல் குணத்தினான் 
        ேபாய பின்ைனப் ெபா  சிைல ர ம் 
        ஏய ேசாைல இனி  ெசன்  எய்தினார் .  3.4.47 
 
2828   சடா  அவர்கைளக் குறிக்ெகாண்  காத்தல் 
                 வார்ப் ெபான் ெகாங்ைக ம கிைய , மக்கைள 
                 ஏர்ப்பச் சிந்தைன இட்  அவ் வரக்கர்தம் 
                 சீர்ப்ைபச் சிக்கு அறத் ேதறினன் , ேசக்ைகயில் 
                 பார்ப்ைபப் பார்க்கும் பறைவயில் பார்க்கின்றான் .  3.4.48 
                 --------------------------------- 
              

3.5 . சூர்ப்பணைகப் படலம் ( 2829 -2971 ) 
              
2829  ேகாதாவாியின் ேதாற்றம் (2829-2831) 
                 வியி க்கு அணியாய் , ஆன்ற 
                         ெபா ள் தந்  , லத்திற்  ஆகி , 
                 அவி அகத் ைறகள் தாங்கி , 
                         ஐந்திைண ெநறி அளாவிச் 
                 சவி உறத் ெதளிந்  , தண் என்  
                         ஒ க்க ம் த விச் சான்ேறார் 
                 கவி எனக் கிடந்த ேகாதா 
                         வாியிைன ரர் கண்டார் .  3.5.1 
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2830   வண்  உைற கமலச் ெசவ்வி வாள் கம் ெபா ய வாசம் 
        உண்  உைற குவைள ஒண் கண் ஒ ங்கு உற ேநாக்கி ஊழின் 
        ெதண் திைரக் கரத்தின் வாாித் தி  மலர் விச் ெசல்வர்க் 
        கண்  அ  பணிவ  என்னப் ெபா ந்த  கட ள் யா  .  3.5.2 
 
2831  எ  காதலால் இங்கு 
                இைரத்  இைரத்  ஏங்கி ஏங்கிப் 
        ப வ நாள் குவைளச் ெசவ்விக் 
                கண் பனி பரந்  ேசார , 
        வ  இலா வாய்ைம ைமந்தர் 
                வனத்  உைற வ த்தம் ேநாக்கி , 
        அ வ ம் ஒத்ததால் , அவ் 
                அலங்கு நீர் ஆ  மன் ஓ .  3.5.3 
 
2832  இராம ம் சீைத ம் இயற்ைக ெயழிைலக் கண்  மகிழ்தல் (2832-2834) 
        நாளம் ெகாள் நளினப் பள்ளி , 
                நயனங்கள் அைமய , ேநமி 
        வாளங்கள் உைறவ கண்  
                மங்ைகதன் ெகாங்ைக ேநாக்கும் 
        நீளம் ெகாள் சிைலேயான் ; 
                மற்ைற ேநாிைழ , ெந ய நம்பி 
        ேதாளின்கண் மனம் ைவத்  அன்ன 
                சுடர் மணித் தடங்கள் கண்டாள் .  3.5.4 
 
2833  ஓதிமம் ஒ ங்கக் கண்ட உத்தமன் உைழயள் ஆகும் 
        சீைததன் நைடைய ேநாக்கிச் சிறிய  ஓர் வல் ெசய்தான் ; 
        மா  அவள்தா ம் , ஆண்  வந்  நீர் உண்  மீ ம் 
        ேபாதகம் நடப்ப ேநாக்கிப் திய  ஓர் வல் த்தாள் .  3.5.5 
 
2834   வில் இயல் தடக்ைக ரன் ங்கு நீர் ஆற்றின் பாங்கர் 
        வல் கள் டங்கக் கண்டான் மங்ைகதன் ம ங்குல் ேநாக்க , 
        எல்  அம் குவைளக் கானத்  இைட இைட மலர்ந்  நின்ற 
        அல்  அம் கமலம் கண்டாள் , அண்ணல்தன் வ  கண்டாள் .  3.5.6 
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2835   பன்னசாைலயில் தங்குதல் 
        அைனய  ஓர் தன்ைமயால் அவ் அ வி நீர் ஆற்றின் பாங்கர்ப் 
        பனி த  ப வப் பஞ்சவ  எ ம் ப வச் ேசாைலத் 
        தனி இடம் அதைன நண்ணித் தம்பியால் சைமக்கப்பட்ட 
        இனிய ஞ்சாைல எய்தி இ ந்தனன் இராமன் ; இப்பால் .  3.5.7 
 
2836   சூர்ப்பணைக வ ைக (2836-2839) 
        நீல மா மணி நிற நி தர் ேவந்தைன 
        ல நாசம் ெபற க்கும் ெமாய்ம்பினாள் , 
        ேமைல நாள் உயிெரா ம் பிறந்  , தான் விைள 
        காலம் ஓர்ந்  , உடன் உைற க ய ேநாய் அனாள் . .  3.5.8 
 
2837   ெசம்  அராகம் படச் ெசறிந்த கூந்தலாள் , 
        ெவம்  அராகம் தனி விைளந்த ெமய்யினாள் , 
        உம்பர் ஆனவர்க்கும் ஒண் தவர்க்கும் ஓத நீர் 
        இம்பர் ஆனவர்க்கும் ஓர் இ தி ஈட் வாள் .  3.5.9 
 
2838   ெவய்யேதார் காரணம் உண்ைம ேமயினாள் , 
        ைவக ம் தமியள் அவ் வனத்  ைவகுவாள் , 
        ெநாய்தின் இவ் உலகு எலாம் ைழ ம் ேநான்ைமயாள் , 
        எய்தினள் , இராகவன் இ ந்த சூழல்வாய் .  3.5.10 
 
2839   எண் தகும் இைமயவர் ,'அரக்கர் எங்கள்ேமல் 
        விண்டனர் , விலக்குதி 'என்ன , ேமைல நாள் 
        அண்டசத்  அ ந் யில் றந்த ஐயைனக் 
        கண்டனள் , தன் கிைளக்கு இ தி காட் வாள் .  3.5.11 
 
2840    இராமனழைக வியத்தல் (2840-2855) 
        'சிந்ைதயின் உைறபவற்கு உ வம் தீர்ந்ததால் ; 
        இந்திரற்கு ஆயிரம் நயனம் ; ஈசற்கு 
        ந்திய மலர்க்கண் ஓர் ன்  ; நான்கு ேதாள் 
        உந்தியின் உலகு அளித்தாற்கு 'என்  உன் வாள் .  3.5.12 
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2841   'கற்ைற அம் சைடயவன் கண்ணில் காய்தலால் 
        இற்றவன் , அன் ெதாட்  இன் கா ம் தான் 
        நல் தவம் இயற்றி , அவ் அநங்கன் , நல் உ ப் 
        ெபற்றனன் ஆம் 'எனப் ெபயர்த் ம் எண் வாள் . 3.5.13 
 
2842    'தரங்களின் அைமந்  தாழ்ந்  அழகின் சார்பின ; 
        மரங்க ம் நிகர்க்கல ; மைல ம் ல் ய ; 
        உரங்களின் உயர் திைச ஓம் ம் ஆைனயின் 
        கரங்கேள இவன் மணிக் கரம் 'என்  உன் வாள் .  3.5.14 
 
2843    'வில் மைல வல்லவன் ரத் ேதாெளா ம் 
        கல் மைல நிகர்க்கல ; கனிந்த நீலத்தின் 
        நல் மைல அல்ல  , நாம ேம ம் 
        ெபான் மைல ஆதலால் , ெபா வலா  'என்பாள் .  3.5.15 
 
2844   'தாள் உயர் தாமைரத் தளங்கள் தம்ெமா ம் 
        ேகள் உயர் நாட்டத் க் கிாியின் ேதாற்றத்தான் 
        ேதாெளா  ேதாள் ெசலத் ெதாடர்ந்  ேநாக்குறின் 
        நீளிய அல்ல கண் ; ெந ய மார்  'என்பாள் .  3.5.16 
 
2845   'அதிகம் நின்  ஒளி ம் இவ் அழகன் வாள் கம் 
        ெபாதி அவிழ் தாமைரப் ைவ ஒப்பேதா ? 
        கதிர் மதி ஆம் எனில் கைலகள் ேத ம் ; அம் 
        மதிெயனின் , மதிக்கும் ஓர் ம  உண்  'என் ம் ஆல் .  3.5.17 
 
2846   'எவன் ெசய , இனிய இவ் அழைக எய்திேனான் , 
        அவம் ெசயத் தி  உடம்  அலச ேநாற்கின்றான் ? 
        நவம் ெசயத் தைகய இந் நளின நாட்டத்தான் 
        தவம் ெசயத் தவன் ெசய்த தவன் என் ? 'என்கின்றாள் .  3.5.18 
 
2847   'உ த்த நீர் ஆைடயள் , உ வச் ெசவ்வியள் , 
        பி த்த  நைடயினள் ெபண்ைம நன்  ! இவன் 
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        அ த்தலம் தீண்ட ன் அவனிக்கு அம் மயிர் 
        ெபா த்தன ேபா ம் இப் ல் 'என்  உன் வாள் .  3.5.19 
 
2848   'வாள் நிலா வலான் வயங்கு ேசாதிையக் 
        காணலேன ெகாேலா கதிாின் நாயகன் 
        ேசண் எலாம் ல் ஒளி ெச த்திச் சிந்ைதயின் 
        நாணலன் மீமிைச நடக்கின்றான் 'என்றாள் .  3.5.20 
 
2849   'குப் றற்கு அாிய மாக் குன்ைற ெவன்  உயர் 
        இப் ெப ந் ேதாளவன் இத க்கு ஏற்ப  ஓர் 
        ஒப்  என உலகேமல் உைரக்க ஒண் ேமா ? 
        ப்பினில் ப் ைட யாைதச் ெசால் ேகன் ? '  3.5.21 
 
2850   'நல் கைல மதி உற வயங்கு நம்பிதன் 
        எல் கைல தி  அைர எய்தி ஏ ற 
        வற்கைல ேநாற்றன மாசு இலா மணிப் 
        ெபான் கைல ேநாற்றில ேபா ம் , ஆல் 'என்பாள் .  3.5.22 
 
2851    'ெதாைட அைம ெந  மைழத் ெதாங்கல் ஆம் எனக் 
        கைட குழன்  இைட ெநறி காிய குஞ்சிையச் 
        சைட எனப் ைனந்திலன் என்னில் , ைதயலார் 
        உைட உயிர் யாைவ ம் உைட ம் , ஆல் 'என்றாள் .  3.5.23 
 
2852   'நாறிய நைக அணி நல்ல ல் னால் 
        ஏறிய ெசவ்வியின் இயற் ேமா ? 'எனா , 
        'மா  அகல்  மணிக்கு அரசின் மாட்சிதான் 
        ேவ  ஒ  மணியினால் விளங்குேமா ? 'என்பாள் .  3.5.24 
 
2853   'கரந்திலன் இலக்கணம் எ த் க் காட் ய 
        பரம்த  நான் கன் பழிப்  உற்றான் அேரா ! 
        இரந்  இவன் இைண அ ப் ெபா ம் ஏற்கலாப் 
        ரந்தரன் உலகு எலாம் ரக்கின்றான் 'என்பாள் .  3.5.25 
 
2854  நீத்த ம் பரைவ ம் கு க ெநஞ்சிைடக் 



              
              
           
        

46

        ேகாத்த அன்  உணர்விைடக் குளிப்ப மீக்ெகாள , 
        ஏத்த ம் பாிவின் ஒன்  ஈகலான் ெபா ள் 
        காத்தவன் கழ் எனத் ேத ம் கற்பினாள் .  3.5.26 
 
2855   வான் தனில் வைரந்த  ஓர் மாதர் ஓவியம் 
        ேபான்றனள் , நின்றனள் , ங்கும் ெநஞ்சினள் , 
        ேதான்றல்தன் சுடர் மணித் ேதாளில் நாட்டங்கள் 
        ஊன்றினள் , பறிக்க ஓர் ஊற்றம் ெபற்றிலள் .  3.5.27 
 
2856  இராமன்ேமல் காதல் ெகாள்ளல் 
        நின்றனள் ,''இ ந்தவன் ெந ய மார்பகம் 
        ஒன் ெவன் ; அன்  எனின் , அ தம் உண்கி ம் 
        ெபான் ெவன் ; ேபாக்கு இனி அாி  ேபான்ம் '' எனாச் 
        ெசன்  , எதிர் நிற்ப  ஓர் ெசய்ைக ேத வாள் .  3.5.28 
 
2857   உ மாறிச் ெசல்ல எண் தல் 
        '' 'எயி  உைட அரக்கி , எவ் உயி ம் இட்ட  ஓர் 
        வயி  உைடயாள் 'என ம க்கும் , ஆதலால் 
        குயில் ெதாடர் குதைல ஓர் ெகாவ்ைவச் ெசவ்வி வாய் 
        மயில் ெதாடர் இய  ஆய் ம வல் நன்  '' எனா .  3.5.29 
 
2858  தி மகள் அ ளால் உ மாறி வ தல் (2858-2861) 
        பங்கயச் ெசல்விைய மனத் ப் பாவியா 
        அங்ைகயின் ஆய மந்திரத்ைத ஆய்ந்தனள் , 
        திங்களின் சிறந்  ஒளிர் கத்தள் ெசவ்வியள் 
        ெபாங்கு ஒளி விசும்பினில் ெபா யத் ேதான்றினாள் .  3.5.30 
 
2859   பஞ்சி ஒளிர் விஞ்சு குளிர் பல்லவம் அ ங்கச் 
        ெசஞ்ெசவிய கஞ்சம் நிமிர் சீற யள் ஆகி , 
        அம் ெசால் இள மஞ்ைஞ என , அன்னம் என , மின் ம் 
        வஞ்சி என , நஞ்சம் என வஞ்ச மகள் வந்தாள் .  3.5.31 
 
2860  ெபான் ஒ கு வில் உைற ைவ எழில் ைவ 
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        பின்  எழில் ெகாள் வாள் இைண பிறழ்ந்  ஒளிர் கத்  ஓர் 
        கன்னி எழில் ெகாண்ட  கைலத் தட மணித் ேதர் 
        மின் அழி  இல் தன்ைமய  விண் இழிவ  என்ன .  3.5.32 
 
2861   கானின் உயர் கற்பகம் உயிர்த்த கதிர் வல்  
        ேமனி நனி ெபற்  விைள காமம் நிைற வாசத் 
        ேதனின் ெமாழி உற்  , இனிய ெசவ்வி நனி ெபற்  , ஓர் 
        மானின் விழி ெபற்  , மயில் வந்த  என வந்தாள் .  3.5.33 
 
2862  அவள் வ ம் வழிைய இராமன் ேநாக்குதல் 
        '' ர ம் , ேமகைல ம் , ம் அறல் ஓதிப் 
         ர ம் வண் ம் இைவ , ச ம் ஓைச 
        தாம் , உைர ெசய்கின்ற  ;'ஒ  ைதயல் வ ம்’ '' என்னாக் 
        ேகாமக ம் , அத்திைச குறித்  எதிர் விழித்தான் .  3.5.34 
 
2863  சூர்ப்பணைகயின் அழைக இராமன் வியந்  காண்டல் (2863-2864) 
        விண் அ ள வந்த  ஒ  ெமல் அ தம் என்ன 
        வண்ண ைல ெகாண்  , இைட வணங்க வ  ேபாழ்தத்  , 
        எண் அ ளி , ஏைழைம ைடத்  , எ ம் ெமய்ஞ்ஞானக் 
        கண் அ ள்ெசய் கண்ணன் இ  கண்ணின் எதிர் கண்டான் .  3.5.35 
 
2864   ேபர் உைழய நாகர் உலகின் , பிறி  வானின் 
        பார் உைழயின் இல்ல  ஒ  ெமல் உ  பாரா , 
        ஆர் உைழ அடங்கும் ? அழகிற்கு அவதி உண்ேடா ? 
        ேநர் இைழயர் யாவர் இவர் ேநர் ? என நிைனந்தான் .  3.5.36 
 
2865   சூர்ப்பணைக இராமைன வணங்கி நிற்றல் 
        அவ்வயின் அவ் ஆைச தன் அகத்  உைடய அன்னாள் , 
        ெசவ்வி கம் ன்னி , அ  ெசங்ைகயின் இைறஞ்சா , 
        ெவவ்விய ெந ங்கண் அயில் சி , அயல் பாரா , 
        நவ்வியின் ஒ ங்கி , இைற நாணி , அயல் நின்றாள் .  3.5.37 
 
2866  இராமன் சூர்ப்பணைக உைரயாடல் (2866-2884) 
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        தீ  இல் வர  ஆக தி  ! நின் வர  ேசேயாய் ! 
        ேபாத உள  எம் உைழ ஓர் ண்ணியம  அன்ேறா 
        ஏ  பதி ? ஏ  ெபயர் ? யாவர் உற  என்றான் 
        ேவத தல் ; ேபைத அவள் தன் நிைல விாிப்பாள் .  3.5.38 
 
2867   ' விேலான் தல்வன் ைமந்தன் 
                தல்வி ; ப் ரங்கள் ெசற்ற 
        ேசவேலான் ைணவன் ஆன 
                ெசங்ைகேயான் தங்ைக ; திக்கின் 
        மா எலாம் ெதாைலத்  , ெவள்ளி 
                மைல எ த்  , உலகம் ன் ம் 
        காவேலான் பின்ைன ; காம 
                வல் யாம் கன்னி 'என்றாள் .  3.5.39 
 
2868  அவ் ைர ேகட்ட ரன் . 
                ஐ  மனத்தான் ,'ெசய்ைக 
        ெசவ்வி  அன்  ; அறிதல் ஆகும் 
                சிறிதின் 'என்  உணரச்''ெசங்கண் 
        ெவவ்  அைமந்ேதான் தங்ைக '' 
                என்ற  ெமய்ம்ைம ஆயின் , 
        இவ்  இையந்த தன்ைம 
                இயம் தி இயல்பின் என்றான் .  3.5.40 
 
2869   யவன் பணியா ன்னம் 
                ெசால் வாள் , ேசார்  இலாள் : 'அம் 
        மாய வல் அரக்கேரா  
                வாழ்விைன மதிக்கலாேதன் 
        ஆய்  மனத்ேதன் ஆகி , 
                அறம் தைலநிற்ப  ஆேனன் . 
        தீவிைன தீய ேநாற் த் 
                ேதவாில் ெபற்ற  ' என்றாள் .  3.5.41 
 
2870   'இைமயவர் தைலவேன ம் எளிைமயின் ஏவல் ெசய் ம் 
        அைமதியின் , உலகம் ன் ம் ஆள்பவன் தங்ைக ஆயின் , 
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        சுைம உ  ெசல்வத்ேதா ம் ேதான்றைல ; ைண ம் இன்றித் 
        தமிைய நீ வ தற்கு ஒத்த தன்ைம என் ? ைதயல் !' என்றான் .  3.5.42 
 
2871   ரன் அஃ  உைரத்தேலா ம் 
                ெமய் இலாள் ,'விமல ! யான் அச் 
        சீாியர் அல்லார் மாட் ச் 
                ேசர்கிெலன் ; ேதவர்பா ம் 
        ஆாிய னிவர்பா ம் 
                அைடந்தெனன் ; இைறவ ! ஈண்  ஓர் 
        காாியம் உண்ைம நின்ைனக் 
                காணிய வந்ேதன் 'என்றாள் .  3.5.43 
 
2872    அன்னவள் உைரத்தேலா ம் , 
                ஐய ம் ,'அறிதற்கு ஒவ்வா 
        நல் தல் மகளிர் சிந்ைத 
                நல் ெநறிப் பால அல்ல ; 
        பின் இ  ெதாி ம் 'என்னாப் , 
                'ெபய் வைளத் ேதாளி ! என்பால் 
        என்ன காாியத்ைத ? ெசால் ; அஃ  
                இைய ேமல் இைழப்பல் 'என்றான் .  3.5.44 
 
2873  'தாம் உ  காமத் தன்ைம 
                தாங்கேள உைரப்ப  என்ப  
        ஆம் எனல் ஆவ  அன்றால் , 
                அ ங்குல மகளிர்க்கு அம்மா ! 
        ஏம் உ ம் உயிர்க்கு ேநாேவன் ; 
                என் ெசய்ேகன் ? யா ம் இல்ேலன் ; 
        காமன் என்  ஒ வன் ெசய் ம் 
                வன்ைமையக் காத்தி 'என்றாள் .  3.5.45 
 
2874  ேசண் உற நீண்  , மீண்  , 
                ெசவ்வாி சிதறி , ெவவ்ேவ  
        ஏண் உற மிளிர்ந்  , நானா 
                விதம் ரண்  , இ ண்ட வாள் கண் 
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        ண் இயல் ெகாங்ைக அன்னாள் 
                அம்ெமாழி கறேலா ம் , 
        'நாண் இலள் ; ஐயன் , ெநாய்யள் ; 
                நல்ல ம் அல்லள் 'என்றான் .  3.5.46 
 
2875  ேபசலன் இ ந்த வள்ளல் 
                உள்ளத்தின் ெபற்றி ஓராள் , 
        சல் வண்  அரற் ம் கூந்தல் 
                ெபாய்ம் மகள் ,'' கன்ற என்கண் 
        ஆைச கண்  அ ளிற்  உண்ேடா ? 
                அன்  எனல் உண்ேடா ? '' என் ம் 
        ஊச ன் உலா கின்றாள் , 
                மீட் ம் ஓர் உைரையச் ெசால்வாள் .  3.5.47 
 
2876   'எ த  ேமனியாய் ! ஈண்  எய்திய  அறிந்திலாேதன் , 
         உணர் னிவர் ஏவல் ெசய் ெதாழில் ைறயின் ற்றிப் 
        ப  அ  ெபண்ைமேயா ம் இளைம ம் பயனின்  ஏகப் 
        ெபா ெதா  நா ம் வாளா கழிந்தன ேபா ம் 'என்றாள் .  3.5.48 
 
2877  'நிந்தைன அரக்கி நீதி நிைல இலாள் : விைன மற்  எண்ணி 
        வந்தனள் ஆகும் 'என்ேற வள்ள ம் மனத் ள் ெகாண்டான் ; 
        'சுந்தாி ! மரபிற்கு ஒத்த ெதான்ைமயின் ணிவிற்  அன்றால் ; 
        அந்தணர் பாைவ நீ ; யான் அரசாில் வந்ேதன் 'என்றான் .  3.5.49 
 
2878   'ஆரண மைறேயான் எந்ைத ; அ ந்ததிக் கற்பின் எம்ேமாய் , 
        தாரணி ரந்த சால கடங்கடர் மரபின் ைதயல் ; 
        ேபார் அணி ெபாலம் ெகாள் ேவலாய் ! ெபா ந்தைல இகழ்தற்கு ஒத்த 
        காரணம் இ ேவ ஆயின் , என் உயிர் காண்ெபன் 'என்றாள் .  3.5.50 
 
2879  அ த்தியள் அைனய கூற , அகத்  உ  நைகயின் ெவள்ைளக் 
        கு த்  எ கின்ற நீலக் ெகாண்டல் உண்டாட்டம் ெகாண்டான் , 
        '''வ த்தம் நீங்கு அரக்கர் தம்மில் மா டர் மணத்தல் , நங்ைக ! 
  ெபா த்தம் அன்  '' என்  சாலப் லைமேயார் கல்வர் 'என்றான் .  3.5.51 
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2880   'பராவ ஞ் சிரத்ைத ஆ ம் பத்தியின் பயத்ைத ஓரா  
        ''இராவணன் தங்ைக '' என்ற  ஏைழைமப்பால  'என்னா , 
        'அராவைண அமலன் அன்னாய் ! அறிவித்ேதன் ன்னம் ; ேதவர்ப் 
        பராவினில் நீங்கிேனன் அப் பழிப  பிறவி 'என்றாள் .  3.5.52 
 
2881  'ஒ வேனா உலகம் ன்றிற்கு ஓங்கு ஒ  தைலவன் ; ஊங்கின் 
        ஒ வேனா குேபரன் ; நின்ேனா  உடன் பிறந்தவர்கள் ; அன்னார் 
        த வேரல் , ெகாள்ெவன் ; அன்ேறல் , தமிைய ேவ  இடத் ச் சார்தி ; 
        ெவ வன் ; நங்ைக ! 'என்றான் , ேவதத்தின் அறிைவ ெவன்றான் . 3.5.53 
 
2882  'காந்தர்ப்பம் என்ப  உண்டால் : காத ன் கலந்த சிந்ைத 
        மாந்தர்க்கும் மடந்ைதமார்க்கும் மைறகேள வகுத்த கூட்டம் , 
        ஏந்தல் ெபான் ேதாளினாய் ! இ•  இையந்தபின் , எனக்கு த்த 
        ேவந்தர்க்கும் வி ப்பிற்றாகும் ; ேவ ம் ஓர் உைர உண்  'என்றாள் . 3.5.54 
 
2883  ' னிவேரா  உைடயர் ன்ேன திர்பைக , ைறைம ேநாக்கார் , 
        தனிைய நீ ; ஆதலால் , மற்  அவெரா ம் த வற்கு ஒத்த 
        விைனயம் ஈ  அல்ல  இல்ைல ; விண் ம் நின் ஆட்சி ஆக்கி , 
        இனியராய் அன்னர் வந்  உன் ஏவ ன் நிற்பர் 'என்றாள் .  3.5.55 
 
2884  இராமன் இகழ்ச்சிக் குறிப்பால் சிாித்தல் 
        'நி தர்தம் அ ம் ெபற்ேறன் ; நின் நலம் ெபற்ேறன் ; நின்ேனா  
        ஒ வ ஞ் ெசல்வத்  யாண் ம் உைறய ம் ெபற்ேறன் ; ஒன்ேறா ? 
        தி நகர் தீர்ந்த பின்னர்ச் ெசய் தவம் பயந்த  'என்னா , 
        வாி சிைல வ த்த ேதாளான் வாள் எயி  இலங்க நக்கான் .  3.5.56 
 
2885  சீைத வ தல் 
        விண் இைட , இம்பர் , நாகர் , விாிஞ்சேன தேலார்க்கு எல்லாம் 
        கண்ணிைட ஒளியின் பாங்கர்க் க  கமழ் சாைல நின் ம் 
        ெபண்ணிைட அரசி , ேதவர் ெபற்ற நல் வரத்தால் , பின்னர் 
        மண்ணிைட மணியின் வந்த வஞ்சிேய ேபால்வாள் வந்தாள் .  3.5.57 
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2886  சூர்ப்பணைக சீைதையக் கண்  வியத்தல் (2886-2890) 
        ஊன் சுட உணங்கு ேபழ் வாய் உணர்  இ  , உ வம் நா ம் 
        வான் சுடர்ச் ேசாதி ெவள்ளம் வந்  இைட வயங்கல் , ேநாக்கி , 
        மீன் சுடர் விண் ம் மண் ம் விாிந்த ேபார் அரக்கர் என் ம் 
        கான் சுட ைளத்த கற்பின் கன ையக் கண்ணின் கண்டாள் .  3.5.58 
 
2887  'ம  ஒன்  கூந்தலாைள வனத்  இவன் ெகாண்  வாரான் ; 
        உ  இங்கு இ  உைடயர் ஆக மற்ைறேயார் யா ம் இல்ைல ; 
        அரவிந்த மல ள் நீங்கி , அ  இைண ப யில் ேதாயத் 
 தி  இங்கு வ வாள் ெகால்ேலா ? 'என்  அகம் திைகத்  நின்றாள் .  3.5.59 
 
2888  பண்  உற ெந  ேநாக்கிப் ,''பைடக்குநர் சி ைம அல்லால் , 
        எண் பிறங்கு அழகிற்கு எல்ைல இல்ைல ஆம் '' என்  நின்றாள் ; 
        ''கண் பிற ெபா ளில் ெசல்லா ; க த்  எனின் , அ•ேத ; கண்ட 
        ெபண் பிறந்ேத க்கு என்றால் , என்ப ம் பிற க்கு ? '' என்றாள் .  3.5.60 
 
2889  'ெபா  திறத்தாைன ேநாக்கிப் ைவைய ேநாக்கி , நின்றாள் ; 
        க த மற்  இனி ேவ  இல்ைல ; கமலத் க் கட ள் தாேன , 
        ஒ  திறத்  உணர ேநாக்கி , உ வி க்கு , உலகம் ன்றின் 
        இ  திறத்தார்க்கும் , ெசய்த வரம்  இவர் இ வர் 'என்றாள் .  3.5.61 
 
2890   'ெபான்ைனப் ேபால் ெபா  இல் ேமனிப் 
                ைவப்  வண்ணத்தான் , இம் 
        மின்ைனப் ேபால் இைடயாேளா ம் ேம ம் 
                ெமய் உைடயன் அல்லன் ; 
        தன்ைனப் ேபால் தைகேயார் இல்லாத் 
                தளிைரப் ேபால் அ யினா ம் , 
        என்ைனப் ேபால் இைடேய வந்தாள் ; 
                இகழ்விப்ெபன் இவைள 'என்னா .  3.5.62 
 
2891  சீைதைய அரக்கிெயனல் 
             வ ம் இவள் , மாயம் வல்லள் ; வஞ்சைன அரக்கி ; ெநஞ்சம் 
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             ெதாி  இலம் ; ேத ம் தன்ைம , சீாிேயாய் ! ெசயல் இ  அன்றால் , 
             உ  இ  ெமய்ய  அன்றால் ; ஊன் கர் வாழ்க்ைகயாைள 
             ெவ விெனன் ; எய்திடாமல் விலக்குதி , ர ! என்றாள் .  3.5.63 
 
2892  சூர்ப்பணைகயின் ெபாய் ைர ேகட்  இராமன் சிாித்தல் 
        'ஒள்ளி  உன் உணர் ம் மின்ேன ! உன்ைன ஆர் ஒளிக்கும் மீட்டார் ? 
        ெதள்ளிய நலத்தினால் உன் சிந்தைன ெதாிந்த  ; அம்மா ! 
        கள்ள வல் அரக்கி ேபாலாம் இவ ம் நீ காண்  'என்னா , 
        ெவள்ளிய வல் த்தம் ெவளிப்பட ரன் நக்கான் .  3.5.64 
 
2893  சீைதேமல் அரக்கி ெவகுளல் 
        ஆயிைட , அ தின் வந்த , அ ந்ததிக் கற்பின் அம் ெசால் 
        ேவய் இைட ேதாளினா ம் , ரைனச் ேச ம் ேவைல , 
        'நீ இைட வந்த  என்ைன ? நி தர்தம் பாைவ 'என்னாக் 
        காய் எாி அைனய கள்ள உள்ளத்தான் கதித்தேலா ம் .  3.5.65 
 
2894  சீைத அஞ்சி இராமைனத் த தல் 
                 அஞ்சினள் ; அஞ்சி அன்னம் , மின் இைட அலச ஓ ப் 
                 பஞ்சின் ெமல் அ கள் ேநாவப் பைதத்தனள் ; ப வக் கால 
                 மஞ்சு இைட வயங்கித் ேதான் ம் பவளத்தின் வல்  என்னக் 
                 குஞ்சரம் அைனய ரன் குவ த் ேதாள் த விக்ெகாண்டாள் .  3.5.66 
 
2895  இராமன் சூர்ப்பணைகையக் க தல் 
        'வைள எயிற்றவர்கேளா  வ ம் விைளயாட்  என்றா ம் , 
        விைளவன தீைமேய ஆம் 'என்பைத உணர்ந்  , ரன் , 
        'உைளவன இயற்றல் ; ஒல்ைல உன் நிைல உண மாயின் , 
        இைளயவன் னி ம் ; நங்ைக ! ஏகுதி விைரவின் 'என்றான் .  3.5.67 
 
2896  சூர்ப்பணைகயின் தற் கழ்ச்சி 
                 ெபாற்  உைட அரக்கி ,' வில் , ன னில் , ெபா ப்பில் , வா ம் 
                 அற்  உைட உள்ளத்தா ம் அநங்க ம் , அமரர் மற் ம் 
                 எற்ெபறத் தவம் ெசய்கின்றார் ; என்ைன நீ இகழ்வ  என்ேன ? 
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                 நல் ெபாைற ெநஞ்சின் இல்லாக் கள்விைய நச்சி 'என்றாள் .  3.5.68 
              
2897  சீைதேயா  இராமன் பன்னசாைல குதல் 
        'தன்ெனா ம் ெதாடர்  இலாேதம் என்ன ம் தவிராள் ; தான் இக் 
        கல் ெந  மனத்தி ெசால் ம் கள்ள வாசகங்கள் 'என்னா , 
        மின்ெனா  ெதாடர்ந்  ெசல் ம் ேமகம் ேபால் , மிதிைல ேவந்தன் 
  ெபான்ெனா ம் னிதன் ேபாய் , அப் ம் ெபாழிற் சாைல க்கான் .  3.5.69 
 
2898  சூர்ப்பணைகயின் காதல்ேநாய் (2898-2912) 
        க்க பின் ேபாய  என் ம் உணர்வினள் ; ெபாைற ள் நீங்கி 
        உக்க  ஆம் உயிரள் ; ஒன் ம் உயிர்த்திலள் ; ஒ ங்கிநின்றாள் ; 
        'தக்கிலன் ; மனத் ள் யா ம் த விலன் ; சல ம் ெகாண்டான் ; 
        ைமக் க ங்குழ னாள் மாட்  அன்பினில் வ யன் 'என்பாள் .  3.5.70 
 
2899  நின்றிலள் ; அவைனச் ேச ம் ெநறியிைன நிைனந்  ேபானாள் ; 
        'இன்  இவன் ஆகம் ல்ேலன் எனின் , உயிர் இழப்ெபன் 'என்னாப் 
        ெபான் திணி சரளச் ேசாைலப் பளிக்கைறப் ெபா ம்பர் க்காள் ; 
        ெசன்ற  , பாிதி ேமல்பால் ; ெசக்கர் வந்  இ த்த  அன்ேற .  3.5.71 
 
2900  அழிந்த சிந்ைதயள் ஆய் அயர்வாள் வயின் , 
        ெமாழிந்த காமக் க ங்கனல் ண்டதால் , 
        வழிந்த நாகத்தின் வன் ெதாைள வாள் எயிற்  
        இழிந்த கார் விடம் ஏ வ  என்னேவ .  3.5.72 
 
2901  தாடைகக் ெகா யாள் தட மார்பிைட , 
        ஆடவர்க்கு அரசன் அயில் அம் ேபால் , 
        பாடவத் ெதாழில் மன்மதன் பாய் கைண 
        ஓட , உட்கி , உயிர் உைளந்தாள் அேரா !  3.5.73 
 
2902  கைல உவாமதிேய கறி ஆக , வன் 
        சிைலயின் மாரைனத் தின் ம் நிைனப்பினாள் , 
        மைலய மா தம் ஆம் ெந ங் கால ேவல் 
        உைலய மார்பிைட ஊன்றிட , ஓ மால் ,  3.5.74 
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2903   அைலக்கும் ஆழி அடங்கிட , அங்ைகயான் 
        மைலக் குலங்களின் ர்க்கும் மனத்தினாள் , 
        நிைலக்கும் வானில் ெந மதி நீள் நிலா 
        மைலக்க , நீங்கும் மி க்கினள் மாந் வாள் .  3.5.75 
 
2904     '  எலாம் ெபா  ஆக , இப் மி ள் 
        கா எலாம் ஒ ப்ெபன் 'எனக் காந் வாள் , 
        ேசவேலா  உைற ெசந்தைல அன்றி ன் 
        நாவினால் வ  எஞ்ச , ந ங்குவாள் .  3.5.76 
 
2905  'அைண  இல் திங்கைள ங்க அராவிைனக் 
        ெகாணர்ெவன் , ஓ  'எனக் ெகாதித்  உன் வாள் , 
        பைண இன் ெமன் ைல ேமல் பனி மா தம் 
        ணர , ஆர் உயிர் ெவந்  ங்குவாள் .  3.5.77 
 
2906   ைககளால் , தன் கதிர் இளங் ெகாங்ைக ேமல் 
        ஐய தண் பனி அள்ளினள் அப்பினாள் ; 
        ெமாய் ெகாள் தீயிைட ெவந்  ங்கிய 
        ெவய்ய பாைறயில் ெவண்ெணய் நிகர்க்கும் ஆல் .  3.5.78 
 
2907  அளிக்கும் ெமய் , உயிர் , காந்  அழல் அஞ்சினள் , 
        குளிக்கும் நீ ம் ெகாதித்  எழக் கூசுமால் ; 
        விளிக்கும் ேவைலைய , ெவங்கண் அநங்கைன , 
        ஒளிக்கல் ஆம் இடம் யா  ? என , உன் மால் .  3.5.79 
 
2908  வந்  கார் மைழ ேதான்றி ம் , மா மணிக் 
        கந்  காணி ம் , ைகத்தலம் கூப் மால் ; 
        இந் காந்தத்தின் ஈர ெந ங்க ம் 
        ெவந்  காந்த , ெவ ப்  ேமனியாள் .  3.5.80 
 
2909  வாம மா மதி ம் பனி வாைட ம் 
        காம ம் தைனக் கண்  உணராவைக 
        நாம வாள் எயிற்  ஓர் கத நாகம் வாழ் 
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        ேசம மால் வைரயின் ைழ ேச மால் .  3.5.81 
 
2910   அன்ன காைல அழல் மிகுத்  ஏற ம் 
        ன்னின் ம்ம யாய் ைல ெவந்  உக , 
        இன்னவா ெசய்வ  என்  அறியா  இளம் 
        ெபான்னின் வார் தளிாில் ரண்டாள் அேரா .  3.5.82 
 
2911  ரன் ேமனி ெவளிப்பட , ெவய்யவள் , 
        கார் ெகாள் ேமனிையக் கண்டனளாம் எனச் 
        ேசா ம் ; ெவள்கும் ; க்ெக ம் ; அவ் உ ப் 
        ேப ங்கால் , ெவம் பிணியிைடப் ேப ம் ஆல் .  3.5.83 
 
2912   ஆகக் ெகாங்ைகயின் , ஐயன் என்  , அஞ்சன 
        ேமகத்ைதத் த ம் ; அைவ ெவந்தன 
        ேபாகக் கண்  லம் ம் ; அப் ன்ைமயாள் 
        ேமாகத் க்கு ஓர் ம் உண்டாங்ெகாேலா ?  3.5.84 
 
2913   கவிக்கூற்  
        'ஊழி ெவம் கனல் உற்றனள் ஒத் ம் , அவ் 
        ஏைழ ஆவி இறந்திலள் 'என்பர் ஆல் ; 
        'ஆழியாைன அைடந்தனள் பின்ைன ம் 
        வாழலாம் எ ம் ஆைச ம ந்திேன . '  3.5.85 
 
2914   சூர்ப்பணைகயின் காமமிக்க கழிபடர்கிளவி (2914-2916) 
        'வஞ்சைனக் ெகா  மாைய வளர்க்கும் என் 
        ெநஞ்சு க்ெகன தாவத்ைத நீக்கு 'எ ம் ; 
        'அஞ்சனக் கிாிேய ! அ ளாய் 'எ ம் ; 
        நஞ்சு நக்கினள் ேபால ந ங்குவாள் . 3.5.86 
 
2915  'காவிேயா , கயேலா , எ ம் கண் இைணத் 
        ேதவிேயா தி மங்ைகயின் ெசவ்வியாள் ; 
        பாவிேயைன ம் பார்க்குங்ெகாேலா ? 'எ ம் , 
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        ஆவி ஓயி ம் , ஆைசயின் ஓய்  இலாள் .  3.5.87 
 
2916  'மாண்ட கற்  உைடயாள் மலர் மார்பகம் 
        ஆண்  இ க்கும் நல்லாள் மகள் 'என் மால் ; 
        ேவண்டகிற்பின் அல்லால் அவர் ெமய்யிைடத் 
        தீண்டகிற்ப  அன்ேறா ? ெத ம் காமேம .  3.5.88 
 
2917   சூாியன் உதித்தல் 
        ஆன்ற காதல் அஃ  உற எய் ழி , 
        ன்  உேலாக ம் ம் அரக்கராம் 
        ஏன்ற கார் இ ள் நீக்க இராகவன் 
        ேதான்றினான் என , ெவய்யவன் ேதான்றினான் .  3.5.89 
 
2918    சூர்ப்பணைகயின் எண்ணம் (2918-2920) 
        வி யல் காண்ட ன் , ஈண்  தன் உயிர் கண்ட ெவய்யாள் , 
        'ப  இலாள் ம ங்கு உள்ளள  , எைன அவன் பாரான் ; 
        க தின் ஓ ெனன் எ த்  , ஒல்ைலக் கரந்  , அவள் காதல் 
        வ வில் நான் உடன் வாழ்வேத மதி 'என மதியா .  3.5.90 
 
2919  வந்  ேநாக்கினள் ; வள்ளல் ேபாய் ஒ  மணித் தடத்தில் 
        சந்தி ேநாக்கினன் இ ந்த  கண்டனள் ; தம்பி 
        இந்  ேநாக்கிய த ையக் காத்  , அயல் இ ண்ட 
        கந்தம் ேநாக்கிய ேசாைலயில் இ ந்த  காணாள் .  3.5.91 
 
2920   தனி இ ந்தனள் ; சைமந்த  என் சிந்தைன ; தாழ் ற்  
        இனி இ ந்  எனக்கு எண் வ  இல் 'என , எண்ணாத் 
        னி இ ந்த வல் மனத்தினள் ேதாைகையத் ெதாடர்ந்தாள் ; 
        கனி இ ம் ெபாழில் , காத்  அயல் இ ந்தவன் கண்டான் .  3.5.92 
 
2921  இலக்குவன் சூர்ப்பணைகயின் உ ப் க்கைள அ த்தல் (2921-2922) 
        'நில் அடீஇ 'எனக் க கினன் , ெபண் என நிைனந்தான் ; 
        வில் எடா  , அவள் வயங்கு எாி ஆம் என விாிந்த 
        சில் வல் ஓதிையச் ெசங்ைகயில் தி குறப் பற்றி , 
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        ஒல்ைல ஈர்த்  , உைதத்  , ஒளி கிளர் சுற்  வாள் உ வி .  3.5.93 
 
2922   ஊக்கித் தாங்கி ,'விண் படர்ெவன் 'என்  உ த்  எ வாைள 
        க்கி , ெநாய்தினின் ,'ெவய்  இைழேயல் 'என வலா , 
        க்கும் , கா ம் , ெவம் ரண் ைலக் கண்க ம் ைறயால் 
        ேபாக்கிப் ேபாக்கிய சினத்ெதா ம் , ாி குழல் விட்டான் .  3.5.94 
 
2923   உ ப்ப ப் ண்ட சூர்ப்பணைகயின் நிைல (2923-2925) 
        அக் கணத்  அவள் வாய் திறந்  அரற்றிய அமைல 
        திக்கு அைனத்தி ம் ெசன்ற  ; ேதவர்தம் ெசவி ம் 
        க்க  ; உற்ற  கல்வ  என் ? க்கு எ ம் ைழ  
        உக்க ேசாாியின் ஈரம் உற்  , உ கிய  உலகம் .  3.5.95 
 
2924  ெகாைல மித்  உயர் ெகா ங் கதிர் வாளின் அக் ெகா யாள் 
        ைல மித்  , உயர் க்கிைன நீக்கிய ைறைம , 
        மைல மித்ெதன , இராவணன் மணி உைட மகுடத் 
        தைல மித்தற்கு நாள் ெகாண்ட  , ஒத்த  ஓர் தன்ைம .  3.5.96 
 
2925  அதிர , மா நிலத்  , அ  பைதத்  அரற்றிய அரக்கி , 
        கதிர் ெகாள் கால ேவல் கரன் தல் நி தர் , ெவம் கதப் ேபார் 
        எதிர் இலாதவர் இ தியின் நிமித்தமா எ ந்  , ஆண்  , 
        உதிர மாாி ெபய் கார் நிற ேமகம் ஒத்  உயர்ந்தாள் .  3.5.97 
 
2926  சூர்ப்பணைகயின் ன்பநிைல (2926-2928) 
        உய ம் விண்ணிைட ; மண்ணிைட வி ம் ; கிடந்  உைழக்கும் ; 
        அய ம் ; ைக குைலத்  அலம ம் ; ஆர் உயிர் ேசா ம் ; 
        ெபய ம் ;'ெபண் பிறந்ேதன் பட்ட பிைழ 'எனப் பிதற் ம் ; 
        ய ம் அஞ்சி ன் ெதாடர்ந்திலாத் ெதால் கு ப் பிறந்தாள் . 3.5.98 
 
2927  ஒற் ம் க்கிைன ; உைல உ  தீ என உயிர்க்கும் ; 
        எற் ம் ைகயிைன நிலத்தினில் ; இைணத் தடங் ெகாங்ைக 
        பற் ம் ; பார்க்கும் ; ெமய் ெவயர்க்கும் ; தன் ப  வ க் காலால் 
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        சுற் ம் ஓ ம் ; ேபாய்ச் ேசாாி நீர் ெசாாிதரச் ேசா ம் .  3.5.98 
 
2928  ஊற்  மிக்க நீர் அ வியின் ஒ கிய கு திச் 
        ேசற்  ெவள்ளத் ள் திாிபவள் , ேதவ ம் இாியக் 
        கூற் ம் உட்கும் தன் குலத்திேனார் ெபயர் எலாம் கூறி , 
        ஆற் கிற்கிலள் , பற்பல பன்னி நின்  , அைழத்தாள் .  3.5.100 
 
2929  சூர்ப்பணைக தன் உறவினைர அைழத்தல் (2929-2941) 
        நிைல எ த்  , ெந  நிலத்  நீ இ க்கத் தாபதர்கள் 
        சிைல எ த் த் திாி ம் இ  சிறி  அன்ேறா ? ேதவர் எதிர் 
        தைல எ த்  விழியாைமச் சைமப்பேத ? தழல் எ த்தான் ! 
        மைல எ த்த தனி மைலேய ! இைவ காண வாராேயா ?  3.5.101 
 
2930   '' தாேன றத்  ஆகக் குட்  ேகாட்படா  '' என்ன 
        ஒ  ஆழி உலகு உைரக்கும் உைர ெபாய்ேயா ? ஊழியி ம் 
        ச யாத வர்க்கும் , வானவர்க்கும் , தானவர்க்கும் , 
        வ யாேன ! யான் பட்ட வ  காண வாராேயா ?  3.5.102 
 
2931  ஆர்த்  , ஆைனக்கு அரசு உந்தி , அமரர் கணத்ெதா ம் அடர்ந்த 
        ேபார்த் தாைன இந்திரைனப் ெபா  , அவைனப் ேபார் ெதாைலத்  , 
        ேவர்த்தாைன , உயிர் ெகாண்  மீண்டாைன , ெவாிந் பண்  
        பார்த்தாேன ! யான் பட்ட பழி வந்  பாராேயா ?  3.5.103 
 
2932   காற்றிைன ம் , ன ைன ம் , கன ைன ம் , க ங் காலக் 
        கூற்றிைன ம் , விண்ணிைன ம் , ேகாளிைன ம் , பணி ேகாடற்கு 
        ஆற்றிைன நீ , ஈண்  இ வர் மா டவர்க்கு ஆற்றா  
        மாற்றிைனேயா ? உன் வலத்ைதச் சிவன் தடக்ைக வாள் ெகாண்டாய் ! 3.5.104 
 
2933   உ ப் ப வம் மன்மதைன ஒத் ளேர ஆயி ம் , உன் 
        ெச ப்  அ யில் ெபா  ஒவ்வா மானிடைரச் சீ திேயா ? 
        ெந ப்  அ யில் ெபா  சிதற நிைறந்த மதத் திைச யாைன 
        ம ப்  ஒ யப் ெபா ப்  இ யத் ேதாள் நிமிர்த்த வ ேயாேன !  3.5.105 
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2934   ேதன் உைடய ந ந்ெதாியல் ேதவைர ம் ெத ம் ஆற்றல் 
        தான் உைடய இராவணற்கும் , தம்பியர்க்கும் , தவிர்ந்தேதா ? 
        ஊன் உைடய உடம்பினராய் , எம் குலத்ேதார்க்கு உண  ஆய 
        மா டவர் ம ங்ேக க்கு ஒ ங்கினேதா வ  ? அம்மா !  3.5.106 
 
2935   மரன் ஏ ம் ெந ங்கானின் மைறந்  உைற ம் தாபதர்கள் 
        உரேனேயா ? அடல் அரக்கர் ஓய்ேவேயா ? உற்  எதிர்ந்தார் 
        அரேனேயா ? அயேனேயா ? அாிேயேயா ? எ ம் ஆற்றல் 
        கரேனேயா ! யான் பட்ட ைகயற  காணாேயா ?  3.5.107 
 
2936   இந்திர ம் , மலர் அய ம் , இைமயவ ம் , பணி ேகட்பச் 
        சுந்தாி பல்லாண்  இைசப்ப , உலகு ஏ ம் ெதா  ஏத்தச் 
        சந்திரன் ேபால் தனிக் குைடக் கீழ் நீ இ க்கும் சைவ ந ேவ 
        வந்  , அ ேயன் நாணா  கம் காட்ட வல்ேலேனா ?  3.5.108 
 
2937   உரன் ெநாிந்  விழ என்ைன உைதத்  உ ட்  , க்கு அாிந்த 
        நரன் இ ந்  ேதாள் பார்க்க , நான் இ ந்  லம் வேதா ? 
        கரன் இ ந்த வனம் அன்ேறா ? இைவ பட ம் கடேவேனா ? 
        அரன் இ ந்த மைல எ த்த அண்ணாேவா ! அண்ணாேவா !  3.5.109 
 
2938   'நைசயாேல க்கு இழந்  , நாணம் இலா நான் பட்ட 
        வைசயாேல நின  கழ் மாசுண்ட  ஆகாேதா ? 
        திைசயாைன விைச கலங்கச் ெச ச் ெசய்  , ம ப்  ஒசித்த 
        இைசயாேல நிைறந்த யத்  இராவணேவா ! இராவணேவா !  3.5.110 
 
2939   'கானம் அதின் இைட இ வர் , காெதா  க்கு உடன் அாிய , 
        ஈனமதால் பாவிேயன் , இவண் ம யக் கடேவேனா ? 
        தானவைரக் க  அ த் ச் சதமகைனத் தைளயிட்  
        வானவைரப் பணி ெகாண்ட ம காேவா ! ம காேவா! ! '  3.5.111 
 
2940    'ஒ  காலத்  , உலகு ஏ ம் உ த்  எதிரத் த  ஒன்றால் , 
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        தி காத சினம் தி கித் திைச அைனத் ம் ெசல றி , 
        இ  கா ல் , ரந்தரைன இ ஞ் சிைறயின் இ வித்த 
        ம காேவா ! மானிடவர் வ  காண வாராேயா ? '  3.5.112 
 
2941   'கல் ஈ ம் பைடத் தடக்ைக அடல் , கர டணர் தலா , 
        அல் ஈ ம் சுடர் மணிப் ண் , அரக்கர் குலத்  அவதாித்தீர் ! 
        ெகால் ஈ ம் பைடக் கும்பக ணைனப்ேபால் , குவலயத் ள் 
        எல்லீ ம் உறங்குதிேரா ? யான் அைழத்தல் ேகளீேரா ? '  3.5.113 
 
2942   அப்ெபா  இராமன் வ தல் 
        என்  , இன்ன பல பன்னி , இகல் அரக்கி அ  இரங்கிப் 
        ெபான் ன் ம் ப யகத் ப் ரள்கின்ற ெபா தகத்  , 
        நின்  , அந்த நதியகத்  , நிைற தவத்தின் குைற த்  , 
        வன் திண் ைகச் சிைல ெந ந்ேதாள் மரகதத்தின் மைல வந்தான் .  3.5.114 
 
2943   சூர்ப்பணைக தான் பட்டைத இராம க்குணர்த்தல் 
        வந்தாைன கம் ேநாக்கி , வயி  அைலத்  , மைழக் கண்ணீர் , 
        ெசந்தாைரக் கு தி ெகா  ெச நிலத்ைதச் ேச  ஆக்கி , 
        'அந்ேதா ! உன் தி ேமனிக்கு அன்  இைழத்த வன் பிைழயால் 
        எந்தாய் ! யான் பட்டப  இ காண் 'என்  எதிர் வி ந்தாள் .  3.5.115 
 
2944   இராமன் வினா 
        விாிந்தாய கூந்தலாள் , ெவய்ய விைன யாதா ம் 
        ாிந்தாள் என்ப  , தன  ெபா  அாிய தி  மனத்தால் 
        ெதாிந்தான் ; இன்  , இைளயாேன இவைள ெந ஞ் ெசவிெயா  க்கு 
 அாிந்தான் என்ப ம் உணர்ந்தான் ;'அம்மைன ! நீ யார் ? 'என்றான் ,  3.5.116 
 
2945  சூர்ப்பணைகயின் விைட 
        அவ் உைர ேகட்  , அடல் அரக்கி'அறியாேயா நீ , என்ைன ? 
        ெதவ் உைர என்ேறார் உலகும் இல்லாத சீற்றத்தான் ; 
        ெவவ் இைல ேவல் இராவணனாம் , விண் உலகம் தலாக 
        எவ் உலகும் உைடயா க்கு உடன் பிறந்ேதன் யான் 'என்றாள் .  3.5.117 
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2946  இராமன் வினா ம் சூர்ப்பணைகயின் விைட ம் (2946-2947) 
        'தாம் இ ந்த தைக அரக்கர் கல் ஒழியத் தவம் இயற்ற 
        யாம் இ ந்த ெந ஞ் சூழற்கு என் ெசய வந்தீர் ? 'என ம் , 
        'ேவம் இ ந்தில் எனக் கன ம் ெவம் காம ெவம் பிணிக்கு 
        மா ம ந்ேத ! ெந ந ம் வந்திலேனா யான் ? 'என்றாள் .  3.5.118 
 
2947    '''ெசங்கயல் ேபால் க  ெந ம் கண் , ேதம்ம  தாமைர உைற ம் 
        நங்ைக இவர் '' என ெந நல் நடந்தவேரா நாம் ? 'என்னக் 
        'ெகாங்ைகக ம் குைழக் கா ம் ெகா  க்கும் குைறத்  அழித்தால் , 
        அங்கண் அரேச ! ஒ வர்க்கு அழியாேதா அழகு ? 'என்றாள் .  3.5.119 
 
2948  இராமன் இலக்குவைன வின தல் 
        ரல் வலன் , இைளய ெமாய்ம்பிேனான் கம் ேநாக்கி , 
        ' ர ! விைரந்தைன , இவள்தன் வி  கா ம் , ெகா  க்கும் , 
        ஈர , நிைனந்  இவள் இைழத்த பிைழ என் ? 'என்  இைற வினவச் 
        சூர ெந ந்தைக அவைன அ  வணங்கிச் ெசால் வான் :  3.5.120 
 
2949  இலக்குவன் விைட 
                 'ேதட்டம் தான் வாள் எயிற்றில் தின்னேவா ? தீவிைனேயார் 
                 கூட்டம் தான் றத்  உளேதா ? குறித்த ெபா ள் உணர்ந்திலனால் 
                 நாட்டம் தான் எாி உமிழ , நல்லாள் ேமல் ெபால்லாதாள் 
                 ஓட்டந்தாள் ; அாிதின் இவள் உடன்  எ ந்தாள் 'என உைரத்தான் . 
 3.5.121 
              
2950  சூர்ப்பணைக இைடமறித் க் கூ தல் 
    ஏற்ற வைள வாி சிைலேயான் இயம்பா ன் , இகல் அரக்கி , 
    'ேசற்ற வைள தன் கணவன் அ கு இ ப்பச் சினம் தி கிச் 
    சூல் தவைள , நீர் உழக்கும் ைற ெக  நீர் வள நாடா ! 
    மாற்றவைளக் கண்டக்கால் அழலாேதா மனம் ? 'என்றாள் .  3.5.122 
 
2951   'ஓ ப்ேபா 'என இராமன் சினந் ைரத்தல் 
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    'ேப ப் ேபார் வல் அரக்கர் ெப ங்குலத்ைத ஒ ங்கு அவிப்பான் 
    ேத ப் ேபாந்தனம் ; இன்  , தீ மாற்றம் சில விளம்பி , 
    ப்ேபாகாேத ; இம் ெமய் வனத்ைத விட்  அகல 
    ஓ ப்ேபா 'என்  உைரத்த உைர கடந்தாற்கு , அவள் உைரப்பாள் . 3.5.123 
 
2952  சூர்ப்பணைகயின் ெசால் (2952-2962) 
    'நிைர திைர என்  இல்லாத நான் கேன தல் அமரர் 
    கைர இறந்ேதார் , இராவணற்குக் கரம் இ க்கும் கு  என்றால் , 
    விைர ம் இ  நன்  அன்  ; ேவ  ஆக யான் உைரக்கும் 
    உைர உள  , மக்கு உ தி உணர்  உளேதல் 'என்  உைரப்பாள் . 3.5.124 
 
2953  '''ஆக்காிய க்கு , உங்ைக அாி ண்டாள் '' என்றாைர 
    நாக்கு அாி ம் தய கனார் ; நாகாிகர் அல்லாைம , 
    க்கு அாிந்  ம் குலத்ைத தல் அாிந்தீர் ; இனி , உமக்குப் 
    ேபாக்கு அாி  ; இவ் அழைக எல்லாம் ல் ைடேய உகுத்தீேர !  3.5.125 
 
2954   'வான் காப்ேபார் , மண் காப்ேபார் , மா நாகர் வாழ் உலகம் 
    தான் காப்ேபார் , இனித் தங்கள் தைல காத்  நின்  , உங்கள் 
    ஊன் காக்க உாியார் யார் ? என்ைன , உயிர் நீர் காக்கின் , 
    யான் காப்ெபன் ; அல்லால் , அவ் இராவணனார் உளர் ! என்றால் . 3.5.126 
 
2955   'காவல் திண் கற்  அைமந்தார் தம் ெப ைம தாம் கழறார் ; 
    ஆவல் ேபர் அன்பினால் , அைறகின்ேறன் ஆம் அன்ேறா ? 
    ''ேதவர்க்கும் வ யான் தன் தி த் தங்ைகயாள் இவள் ; ஈண்  
    ஏவர்க்கும் வ யாள் '' என்  , இைளயா க்கு இயம்பீேரா ?  3.5.127 
 
2956  'மாப் ேபாாில் றம் காப்ேபன் ; வான் சுமந்  ெசல வல்ேலன் ; 
    ப் ேபால்வ கனி பல ம் சுைவ உைடய தர வல்ேலன் ; 
    காப்ேபாைரக் ைகத்  என் ? நீர் க திய  த ேவன் ; இப் 
    ப் ேபா ம் ெமல் யலால் ெபா ள் என்ேனா ? கல் ேர . 3.5.128 
 
2957  'குலத்தா ம் , நலத்தா ம் , குறித்தனேவ ெகாணர்தக்க 
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    வலத்தா ம் , மதியா ம் , வ வா ம் , மடத்தா ம் , 
    நிலத்தா ம் , விசும்பா ம் , ேநாிைழயார் , என்ைனப்ேபால் 
    ெசாலத்தான் இங்கு உாியாைரச் ெசால்லீேரா , வல்லீேரல் ?  3.5.129 
 
2958  'ேபாக்கினீர் என் நாசி ; ேபாய்த்  என் ? நீர் ெபா க்கி ேரல் , 
    ஆக்குெவன் ஓர் ெநா  வைரயின் ; அழகு அைமெவன் ; அ ள்கூ ம் 
    பாக்கியம் உண்  எனின் , அதனால் , ெபண்ைமக்கு ஓர் ப  உண்ேடா ? 
    ேமக்கு உய ம் ெந  க்கு மடந்ைதயர்க்கு மிைக அன்ேறா ?  3.5.130 
 
2959   'விண்டாேர அல்லாேரா ேவண்டாதார் நான் ேவண் ன் ? 
    உண்டாய காத ன் , என் உயிர் என்ப  உம  அன்ேறா ? 
    கண்டாேர காத க்கும் கட்டழகும் விடம் அன்ேறா ? 
    ெகாண்டாேர ெகாண்டா ம் உ ப்ெபற்றால் , ெகாள்ளீேரா ?  3.5.131 
 
2960   'சிவ ம் , மலர்த் திைச க ம் , தி மா ம் , ெத  கு சத்  
    அவ ம் , அ த்  ஒன்றகி நின்றன்ன உ ேவாேன ! 
    வனம் அைனத்ைத ம் , ஒ  தன் ங்கைணயால் உயிர் வாங்கும் 
    அவ ம் , உனக்கு இைளயாேனா ? இவேன ேபால் அ ள் இலனால் . 3.5.132 
 
2961  'ெபான் உ வப் ெபா  கழலீர் ! ைழ காண , 
            க்கு அாிவான் ெபா ள் ேவ  உண்ேடா ? 
    ''இன் உ வம் இ  ெகாண்  , இங்கு இ ந்ெதாழி ம் 
            நம் ம ங்ேக ; ஏகாள் அப்பால் ; 
    பின் , இவைள அயல் ஒ வர் பாரார் '' என்ேற 
            அாிந்தீர் ; பிைழ ெசய்தீேரா ? 
    அன்னதைன அறிந்  அன்ேறா , அன்  இரட்  
            ண்ட  ? நான் அறிவிேலேனா ?  3.5.133 
 
2962  'ெவப்  அழியா ெந  ெவகுளி ேவல் அரக்கர் 
                ஈ  அறிந்  ெவகுண்  ேநாக்கின் , 
        அப்பழியால் , உலகு அைனத் ம் , ம் 
                ெபா ட்டால் அழிந்தனவாம் ; அறத்ைத ேநாக்கி , 
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        ஒப்  அழியச் ெசய்கிலார் உயர் குலத் த் 
                ேதான்றிேனார் ; உணர்ந்  ேநாக்கி , 
        இப்பழிையத் ைடத்  உதவி , இனி  இ த்திர் , 
                என்ெனா ம் 'என்  , இைறஞ்சி நின்றாள் .  3.5.134 
              
2963  இராமன் ெவகுண்  அச்சு த்திய  (2963-2965) 
    'நா  அறியாத் யர் இைழத்த நைவ அரக்கி , 
            நின் அன்ைன தன்ைன நல்கும் 
    தாடைகைய , உயிர் கவர்ந்த சரம் இ ந்த  ; 
            அன்றி ம் , நான் தவம் ேமற்ெகாண்  , 
    ேதாள் தைகய  மலர்த் தார் இகல் அரக்கர் 
            குலம் ெதாைலப்பான் , ேதான்றி நின்ேறன் ; 
    ேபா  , அகலப் ல் ஒ க்ைக ; வல் அரக்கி ! ' 
            என்  இைறவன் க ம் பின் ம் . 3.5.135 
 
2964  'தைர அளித்த தனி ேநமித் தயரதன் தன் 
            தல்வர் யாம் ; தாய்ெசால் தாங்கி , 
    விைர அளித்த கான் குந்ேதம் ; ேவதிய ம் 
            மாதவ ம் ேவண்ட , நீண்  
    கைர அளித்தற்கு அாிய பைடக் கடல் அரக்கர் 
            குலம் ெதாைலத் க் கண்டாய் , பண்ைட 
    வைர அளித்த குல மாட நகர் குேவம் ; இைவ 
            ெதாிய மனக்ெகாள் 'என்றான் .  3.5.136 
 
2965  '''ெநறித் தாைர ெசல்லாத நி தர் எதிர் 
                  நில்லாேத , ெந ய ேதவர் 
          மறித்தார் ; ஈண்  இவர் இ வர் ; மானிடவர் '' 
                  என்னா  , வல்ைல ஆகின் , 
          ெவறித் தாைர ேவல் அரக்கர் , விறல் இயக்கர் 
                  த னர் , நீ மிடேலார் என்  
          குறித்தாைர யாவைர ம் , ெகாண திேயல் , 
                  நின் எதிேர ேகா ம் 'என்றான் .  3.5.137 
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2966   சூர்ப்பணைக மீண் ம் வற் த்தல் (2966-2969) 
    'ெகால்லலாம் ; மாயங்கள் குறித்தனேவ 
            ெகாள்ளலாம் ; ெகாற்றம் ற்ற 
    ெவல்லலாம் ; அவர் இயற் ம் விைன எல்லாம் 
            கடக்கலாம் ;''ேமல்வாய் நீங்கிப் 
    பல் எலாம் உறத் ேதான் ம் பகுவாயள் '' 
            என்னா  , பார்த்தி ஆயின் , 
    ெநல் எலாம் சுரந்  அளிக்கும் நீர் நாட ! 
            ேகள் 'என்  , நி தி கூ ம் .  3.5.138 
 
2967   'காம்  அறி ம் ேதாளாைளக் ைகவிடீர் எனி ம் , 
            யான் மிைகேயா ? கள்வர் 
    ஆம் , ெபாறி இல் அடல் அரக்கர் அவேராேட 
            ெச ச் ெசய்வான் அைமந்தீராயின் , 
    தாம் ெபாறியின் பல மாயம் த ம் ெபாறிகள் 
            அறிந்  , அவற்ைறத் த ப்ெபன் அன்ேற ? 
    ''பாம்  அறி ம் பாம்பின்கால் '' என ெமாழி ம் 
            பழெமாழி ம் பார்க்கிலீேரா ?  3.5.139 
 
2968   'உளம் ேகாடல் உைன இைழத்தாள் உளள் 
                   ஒ த்தி என் திேயல் , நி தேரா ம் 
           களம் ேகாடற்கு உாிய ெச க் கண்ணியக்கால் 
                   ஒ  ேவம் கலந்த காைலக் 
           குளம் ேகா ம் என்றி ம் உ ேகாேள ? 
                   என்  உண ம் குறிக்ேகாள் இல்லா 
           இளங்ேகாேவா  எைன இ த்தின் இ ேகா ம் 
                   சிைறைவத்தாற்கு இைளேயன் 'என்றாள் .  3.5.140 
              
2969  'ெப ங்குலா உ  நகர்க்ேக ஏகும் நாள் ேவண் ம் 
                   உ ப் பி ப்ேபன் நன்ேற ; 
           அ ங்கலாம் உற்  அாிந்தான் என்னி ம் 
                   ஈங்கு இைளயவன்தான் அாிந்த நாசி 
           ஒ ங்கு இலா இவேளா ம் உைறேவேனா ? 
                   என்பாேனல் இைறவ ! ஒன் ம் 
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           ம ங்கு இலாதவேளா ம் அன்ேறா நீ 
                   ெந ம் காலம் வாழ்ந்த  ? என்பாய் .  3.5.141 
              
2970   இலக்குவன் அவைளக் ெகால்ல எண் தல் 
    என்றவள்ேமல் , இைளயவன்தான் இலங்கு 
            இைலேவல் கைடக்கணியா ,'இவைள ஈண் க் 
    ெகான்  கைளேயம் என்றால் , ெந  அைலக்கும் ; 
            அ ள் என் ெகால் ? ேகாேவ ! 'என்ன , 
    'நன்  , அ ேவ ஆம் அன்ேறா ? ேபாகாேளல் 
            ஆக ! 'என நாதன் கூற , 
    'ஒன் ம் இவர் எனக்கு இரங்கார் ; உயிர் 
            இழப்ெபன் , நிற்கின் 'என , அரக்கி உன்னா .  3.5.142 
 
2971    சூர்ப்பணைக அவர்கைள அச்சு த்திச் ெசல் தல் 
    'ஏற்ற ெந ங் ெகா  க்கும் , இ  கா ம் 
            ைல இரண் ம் , இழந் ம் வாழ 
    ஆற் வேன ? வஞ்சைனயால் , உைம உள்ள 
            பாிசு அறிவான் அைமந்த  அன்ேறா ? 
    காற்றினி ம் கன னி ம் க யாைனக் 
            ெகா யாைனக் கரைன , உங்கள் 
    கூற் வைன , இப்ெபா ேத ெகாணர்கின்ேறன் ' 
            என்  சலம் ெகாண்  ேபானாள் .  3.5.143 
             
                 ----------------- 
              

3.6 . கரன்வைதப் படலம் (2972 -3163 ) 
              
 2972   சூர்ப்பணைக கரன் ன் வி ந்  ர தல் (2972-2973) 
     இ ந்த மாக் கரன் தாள் இைணயின் மிைசச் 
     ெசாாிந்த ேசாாியள் , கூந்தலள் , ம்  எனத் 
     ெதாிந்த க்கினள் , வாயினள் , ெசக்கர் ேமல் 
     விாிந்த ேமகம் என வி ந்தாள் ; அேரா .  3.6.1 
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 2973  'அ ங்கும் நாள் இ  'என்  அந்தகன் ஆைணயால் 
     தழங்கு ேபாி எனத் தனித்  ஏங்குவாள் , 
     ழங்கும் ேமகம் இ த்த ெவம் தீயினால் 
     ங்கும் நாகம் எனப் ரண்டாள் அேரா !  3.6.2 
  
 2974  கரன் வின தல் 
     வாக்கின் ேகாபப் ைக ந்  வாயினான் , 
     ேநாக்கிக்'கூசலர் , ன்ைன இத்தன்ைமைய 
     ஆக்கிப் ேபானவர் , ஆர்ெகால் ? 'என்றான் ; அவள் 
     க்கின் ேசாாி ழீஇக்ெகாண்ட கண்ணினான் .  3.6.3 
  
 2975   சூர்ப்பணைக கூ தல் (2975-2978) 
      இ வர் , மானிடர் , தாபதர் , ஏந்திய 
      வாி வில் வாள் ைகயர் , மன்மதன் ேமனியர் , 
      த ம நீரர் , தயரதன் காதலர் , 
      ெச வில் ேந ம் நி தைரத் ேத வார் .  3.6.4 
              
2976  ஒன் ம் ேநாக்கலர் உன் வ  , ஓங்கு அறம் 
    நின்  ேநாக்கி நி த் ம் நிைனப்பினார் , 
    'ெவன்றி ேவல் ைக நி தைர ேவர் அறக் 
    ெகான்  நீக்கு ம் 'என்  உணர் ெகாள்ைகயார் . 3.6.5 
 
2977   மண்ணில் ேநாக்க  வானினில் மற்றினின் 
    எண்ணில் ேநாக்கு உறின் யாவ ம் ேநர்கிலாப் 
    ெபண்ணின் ேநாக்கு உைடயாள் ஒ  ேபைத , என் 
    கண்ணின் ேநாக்கி உைரப்ப ங் காட்சியாள் .  3.6.6 
 
2978   'கண்  , ேநாக்க ம் காாிைகயாள் தைனக் 
    ெகாண்  ேபாவன் இலங்ைகயர் ேகாக்கு எனா 
    விண்  ேமல் வி ந்ேதைன , ெவகுண்  , அவர் , 
    ண்டம் ஆக்கினர் க்கு 'எனச் ெசால் னாள் .  3.6.7 
 
2979   கரன் ெவகுண்ெட தல் (2979-2980) 
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    ேகட்டனன் உைர ; கண்டனன் , கண்ணினால் 
    ேதாட்ட ங்கில் ெதாைள உ ம் க்கிைன ; 
    'காட்  'எனா எ ந்தான் ; எதிர் கண்டவர் 
    நாட்டம் தீய உலைக ந க்குவான் .  3.6.8 
 
2980   எ ந்  நின்  , உலகு ஏ ம் எாிந்  உகப் 
    ெபாழிந்த ேகாபக் கனல் உகப் ெபாங்குவான் , 
    '''கழிந் ேபாயினர் மானிடர் '' என் ங்கால் , 
    அழிந்தேதா ? இவ் அ ம்பழி 'என் மால் .  3.6.9 
 
2981   கரன் ேபார்க்கு எழ , அ த்தி ந்த ரர் பதினால்வர் ேபார்ப்பணி  
     தமக்குத் த மா  ேவண்டல் (2981-2983) 
    'வ க ேதர் 'எ ம் மாத்திைர மா  உேளார் , 
    இ  ைக மால் வைர ஏழிெனா  ஏழ் அனார் , 
    ஒ  ைகயால் உலகு ஏந் ம் உரத்தினார் , 
    'த க இப்பணி எம் வயின் 'தான் என்றார் .  3.6.10 
 
2982  சூலம் வாள் ம த் ேதாமரம் சக்கரம் 
    காலபாசம் கைத ெபா  ைகயினார் ; 
    ேவைல ஞாலம் ெவ  உ ம் ஆர்ப்பினார் ; 
    ஆலகாலம் திரண்டன்ன ஆக்ைகயார் .  3.6.11 
 
2983   ெவம்  ேகாபக் கனலர் விலக்கினார் ; 
    'நம்பி ! எம் அ ைமத்ெதாழில் நன்  ! 'எனா 
    'உம்பர்ேமல் இன்  உ த்தைன ேபாதிேயா ? 
    இம்பர்ேமல் இனி யாம் உெளேமா ? 'என்றார் .  3.6.12 
 
2984   கரன் , ரர் ேவண் ேகாட்கு இைசதல் 
    'நன்  ெசால் னிர் ! நான் இச் சிறார்கள் ேமல் 
    ெசன்  ேபார் ெசயின் , ேதவர் சிாிப்பரால் ; 
    ெகான்  , ேசாாி கு த்  , அவர் ெகாள்ைகைய 
    ெவன்  , மீ திர் ெமல் யேலா  'என்றான் .  3.6.13 
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2985    கரன் ரர் பதினால்வ ம் இராமனி க்குமிடம் அைடதல் 
    என்னேலா ம் வி ம்பி இைறஞ்சினார் , 
    ெசான்ன நாண் இ  அந்தகன்  என , 
    அன்னள் பின் படர்வார் என ஆயினார் , 
    மன்னன் காதலர் ைவகு இடம் நண்ணினார் .  3.6.14 
 
2986   சூர்ப்பணைக ரர்க்கு இராமைனக் காட் தல் 
    மிலப் ேபார் வல் அரக்கர்க்குச் சுட் னாள் , 
    அமலத் ெதால் ெபயர் ஆயிரத்  ஆழியான் 
    நிமலப் பாதம் நிைனவின் இ ந்த அக் 
    கமலக் கண்ணைனக் ைகயினில் காட் னாள் .  3.6.15 
 
2987   கரன் ரர் இராமைன வைளதல் 
    'எற் வாம் பி த்  ஏந்தினம் 'என்குநர் , 
    'பற் வாம் ெந ம் பாசத்தின் 'என்குநர் , 
    ' ற் வாம் இைற ெசால் ைறயால் 'எனாச் 
    சுற்றினார் வைர சூழ்ந்தன்ன ேதாற்றத்தார் .  3.6.16 
 
2988   இராமன் ேபார்க்கு எ தல் 
    ஏத்  வாய்ைம இராமன் , இளவைலக் 
    'காத்தி ைதயைல 'என்  , தன் கற்பகம் 
    த்த  அன்ன ெபா  இல் தடக்ைகயால் 
    ஆத்த நாணின் அ வைர வாங்கினான் .  3.6.17 
 
2989   இராமன் கரன் ரெரா  ெபா தல் (2989-2990) 
    வாங்கி , வாெளா  வாளி ெபய் ட் ம் 
    தாங்கித் தாமைரக் கண்ணன் , அச் சாைலைய 
    நீங்கி ,'இவ்வழி ேநர்மின் அடா 'எனா , 
    ங்கு ேதாளன் , மைலதைல ேமயினான் .  3.6.18 
 
2990   ம ம் , வா ம் , வயங்கு ஒளி ச்சிைகக் 
    க ம் , கால ெவம் தீ அன்ன காட்சியார் 
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    எ வின் நீள் தடக் ைக எ  நான்ைக ம் , 
    த ம் வாளிகளால் தலம் சார்த்தினான் .  3.6.19 
 
2991  ரர் இறந் படச் சூர்ப்பணைக கரனிடம் ெசல் தல் 
       மரங்கள்ேபால் ெந  வாெளா  ேதாள் விழ , 
       உரங்களான் அடர்ந்தார் ; உரேவான் வி  
       சரங்கள் ஓ ன ைதக்க , அரக்கர்தம் 
       சிரங்கள் ஓ ன ; தீயவள் ஓ னாள் .  3.6.20 
              
2992   ரர் இறந்தைம சூர்ப்பணைக கரன்பாற் கூறல் 
    ஒளி  ேவல் கரற்கு உற்ற  உணர்த்தினாள் ; 
    குளி  ேகாப ெவம் ேகாள் அாிமா அடக் 
    களி  எலாம் படக் ைக தைலேமல் உறப் 
    பிளிறி ஓ ம் பி  அன்ன ெபற்றியாள் .  3.6.21 
 
2993  கரன் ெவகு தல் 
   'அங்கு அரக்கர் அவிந்  ஒழிந்தார் 'எனப் 
    ெபாங்கு அரத்தம் விழி வழி ேபாந்  உக 
    ெவம் கரப் ெபயேரான் ெவகுண்டான் ; விைடச் 
    சங்கரற்கும் த ப்ப ந் தன்ைமயான் .  3.6.22 
 
2994   கரன் கட்டைள 
   'அைழ என் ேதர் ';'எனக்கு ஆக்கு வன் ேபார்ப் பைட '; 
   'உைழயர் ஓ  , ஒ  ெநா  ஓங்கல் ேமல் 
    மைழயின் மா ரசு எற் திர் வல் ;' என்றான் , 
    ைழயின் வாள் அாி அஞ்ச ழங்குவான் .  3.6.23 
              
2995  ேதர்ப்பைட திர தல் 
    ேபாி ஓைச பிறத்த ம் , ெபட்  உ ம் 
    மாாி ேமகம் வரம்  இல வந்ெதனத் 
    ேதாின் ேசைன திரண்ட  ; ேதவர்தம் 
    ஊ ம் நாகர் உலகும் உைலந்தேவ .  3.6.24 
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2996  காலாட்பைட திர தல் (2996-3000) 
        ேபார்ப் ெப ம் பைட , ெபாம்ெமன் ழக்கமா 
        நீர்த் தரங்கம் ெந ந்தடம் ேதாள்களா 
        ஆர்த்  எ ந்த  ; இ தியின் ஆர்க க் 
        கார்க் க ம் கடல் கால் கிளர்ந்  என்ன ஏ .  3.6.25 
 
2997   கா  ன்றி விசும்  கரந்ெதன 
        நீ  , எங்கும் நிரந்த ெந ம் ெகா  , 
        'ஓ ம் எங்கள் பசி 'என்  உவந்  , எ ந்  , 
        ஆ கின்ற அலைகயின் ஆடேவ .  3.6.26 
 
2998   தறியின் நீங்கிய தாழ் தடக் ைகத் ைணக் 
        குறி ெகாளா மத ேவழக் கு  அனார் 
        ெசறிவின் வாெளா  வாள் இைட ேதய்ந்  உகும் 
        ெபாறியின் கான் எங்கும் ெவம் கனல் ெபாங்கேவ .  3.6.27 
 
2999    இரண் ம் ழங்குறத் தாக்கு ஒ  , 
                 உ ள் திரண்  எ ம் ேதர் ஒ ள் க , 
                 அ ள் திரண்ட அ க்கன்றன் ேமல் அழன்  
                 இ ள் திரண்  வந்  ஈண் ய  என்னேவ .  3.6.28 
              
3000   தைலயில் மாசுணம் தாங்கிய தாரணி 
        நிைல நிலா  ைக ெநளிப்  உற , 
        உைல  இல் ஏழ் உலகத்தி ம் ஓங்கிய 
        மைல எலாம் ஒ  மா  ெதாக்க என்ன ஏ .  3.6.29 
 
3001   ரர் ேதாற்ற ம் ெதாைக ம் 
        வல் யக் குழாங்கேளா ? மைழயின் ஈட்டேமா ? 
        ஒல் இபத் ெதாகுதிேயா ? ஓங்கும் ஓங்கேலா ? 
        அல்ல , மற்  அாிகளின் அனிகேம எனப் 
        பல் பதினாயிரம் பைடக் ைக ரேர .  3.6.30 
 
3002   ேதர்களின் அைமதி (3002-3003) 
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                 ஆளிகள் ண்டன , அாிகள் ண்டன , 
                 மீளிகள் ண்டன , ேவங்ைக ண்டன , 
                 ஞாளிகள் ண்டன , நாிகள் ண்டன , 
                 கூளிகள் ண்டன , குதிைர ண்டன .  3.6.31 
              
3003   ஏற்றினம் ஆர்த்தன , ஏனம் ஆர்த்தன , 
        காற்  இனம் ஆர்த்தன க ைத ஆர்த்தன , 
        ேதாற்றின மாத்திரத்  உலகு சூழ்வ ம் 
        பாற்றினம் ஆர்த்தன , பணிலம் ஆர்த்தன .  3.6.32 
 
3004   நால்வைகப் பைட ம் ெபயர்தல் 
        ேதாினம் வன்றின , சி கண் ெசம் கக் காாினம் 
        ெந ங்கின , கா ன் கால் வ  
        தாாினம் கு மின , தைட இல் கூற்  அன்ன 
        ேபர் இனம் கடல் எனப் ெபய ங்காைலேய .  3.6.33 
 
3005   பைடக்கலங்கள் ெசறிதல் (3005-3007) 
                 ம க்க ம் அயில்க ம் வயிர வாள்க ம் 
                 எ க்க ம் ேதாமரத் ெதாைக ம் ஈட் ம் 
                 க் க ம் சுண் ம் தண் ம் த்தைலக் 
                 க க்க ம் உலக்ைக ம் காலபாச ம் .  3.6.34 
        
3006   குந்த ம் கு ச ம் ேகா ம் பால ம் 
        அந்தம் இல் சாப ம் சர ம் ஆழி ம் 
        ெவம் ெதாழில் வலய ம் விளங்கு சங்க ம் 
        பந்த ம் கப்பணப் பைட ம் பாச ம் .  3.6.35 
 
3007   ஆதிய , அ க்க ம் அன ம் அஞ்சு ம் 
        ேசாதிய , ேசாாி ம் ம் ன்னிய , 
        ஏதிகள் மிைடந்தன ; இைமயவர்க்ெகலாம் 
        ேவதைன ெகா த்தன வாைக ேவய்ந்தன .  3.6.36 
 
3008   ேசைனத்தைலவர் திற ம் ெதாைக ம் 



              
              
           
        

74

           ஆயிரம் ஆயிரம் களிற்றின் ஆற்றலர் , 
           மாயி  ஞாலத்ைத வி ங்கும் வாயினர் , 
           தீ எாி விழியினர் , நி தர் ேசைனயின் 
           நாயகர் , பதின்மேரா  அ த்த நால்வேர .  3.6.37 
        
3009   திரண்ட ேசைனயின் அள  
        'ஆறிேனா  ஆயிரம் அைமந்த ஆயிரம் 
        கூறின ஒ  பைட ; குறித்த அப்பைட 
        ஏறின  ஏழின  இரட்  'என்பரால் , 
        ஊறின ேசைனயின் ெதாகுதி உன் வார் .  3.6.38 
 
3010   ேசைன ரர் திறம் (3010-3017) 
        உரத்தினர் , உ ெமன உர ம் வாயினர் , 
        கரத்  எறி பைடயினர் , கமலத்ேதான் த ம் 
        வரத்தினர் , மைல என மைழ யின்  எ  
        சிரத்தினர் , த க்கினர் , ெச க்கும் சிந்ைதயார் .  3.6.39 
 
3011   விண் அளவிட நிமிர்ந்  உயர்ந்த ேமனியர் , 
           கண் அளவிடல் அ  மார்பர் , கா னால் 
           மண் அளவி ம் ெந வலத்தர் , வானிைட 
           எண் அளவிடல் அ ம் ெச  ெவன்  ஏறினார் .  3.6.40 
        
3012   இந்திரன் த ேனார் எறிந்த மாப் பைட , 
        சிந்தின ெதறித்  உகச் ெசறிந்த ேதாளினார் ; 
        அந்தகன் அ  ெதா  அடங்கும் ஆைணயார் ; 
        ெவம் தழல் உ ெகாண்டைனய ேமனியார் .  3.6.41 
 
3013   சூல ம் பாச ம் ெதாடர்ந்த ெசம் மயிர்ச் 
        சால ம் த க ம் எயி ம் தாங்கினார் , 
        ஆல ம் ெவளி  எ ம் நிறத்தர் , ஆற்றலால் 
        கால ம் காலன் என்  அயிர்க்கும் காட்சியார் .  3.6.42 
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3014   கழ னர் , தாாினர் , கவச மார்பினர் , 
           நிழல் உ  ணினர் , ெநறித்த ெநற்றியர் , 
           அழல் உ  குஞ்சியர் , அமைர ேவட்  உவந்  
           எழல் உ ம் மனத்தினர் , ஒ ைம எய்தினார் .  3.6.43 
        
       3015   ம ப்  இறா மதக் களிற்  அமரர் மன்ன ம் , 
           வி ப்  உறா கத்  எதிர் விழிக்கின் , ெவந்நி ம் ; 
           உ ப் ெபாறா  உைல ம் உலகம் ; ஊன் தி ம் 
           ெச ப் ெபறாத் தின  உ  சிகரத் ேதாளினார் . 3.6.44 
        
       3016   குஞ்சரம் குதிைர ேபய் குரங்கு ேகாள் அாி 
           ெவம் சினக் கர  நாய் ேவங்ைக யாளி என்  
           அஞ்சுறக் கனல் ைர கத்தர் , ஆர்க  
           நஞ்சு ெதாக்ெகனப் ைர நயனத்தார்க ம் .  3.6.45 
        
       3017   எண் ைகயர் , எ  ைகயர் , ஏ ம் எட் ம் ஆய்க் 
           கண் கனல் ெசாாித ம் கத்தர் , கா னர் , 
           வண் ைகயின் வைளத்  , உயிர் வாாி , வாயின் இட்  
           உண் ைகயின் உவைகயர் , உலப்  இலார்க ம் .  3.6.46 
        
       3018   ெகா  த யைவ ெசறிந்தைம (3018-3019) 
           இயக்காில் பறித்தன , அ ணர் இட்டன , 
           மயக்கு உ த்  அமரைர வ யின் வாங்கின , 
           யக்கு இல் கந்தர்ப்பைரத் ரந்  வாாின , 
           நயப்  உ  சித்தைர ந ந்  வவ்வின .  3.6.47 
        
       3019   ெகா  , தைழ , கவிைக , வான் ெதாங்கல் , குஞ்சரம் 
           ப  பதாைக , மீ விதானம் , பல்வைக 
           இைட இலா  எங்க ம் இைசய , மீமிைச 
           மிைடத ன் , உலகு எலாம் ெவயில் இழக்கேவ .  3.6.48 
        
       3020   ேசைனத் தைலவர் திறம் (3020-3021) 
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           எ வெரா  எ வர் , ஆம் உலகம் ஏெழா  ஏழ் 
           த விய ெவன்றியர் , தைலவர் தாைனயர் , 
           ம வினர் , வாளினர் , வயங்கு சூலத்தர் , 
           உ ைவெயா  அாிெயன உடற் ம் சீற்றத்தார் .  3.6.49 
        
       3021   வில் னர் , வாளினர் , இதழின்மீ  இ  
           பல் னர் , ேம ைவப் பறிக்கும் ஆற்றலர் , 
           ல் னர் , திைசெதா ம் ; ரவித் ேதாினர் 
           ெசால் ன க்கு ம் ணிவின் ெநஞ்சினார் .  3.6.50 
        
       3022   கரைனத் டணன் த ேயார் சூழ்தல் 
           டணன் திாிசிராத் ேதான்றல் ஆதியர் , 
           ேகா  அைண ரசினம் குளி  ேசைனயர் , 
           ஆடவர் உயிர் கவர் அலங்கல் ேவ னர் , 
           பாடவ நிைலயினர் , பல ம் சுற்றினர் .  3.6.51 
        
       3023   பைட சூழநின்ற கர ைடய ேதாற்றம் 
           ஆன்  அைம எறி பைட அ வத்  , ஆர்க  
           வான் ெதாடர் ேம ைவ வைளத்த  ஆம் என , 
           ஊன்றின ேதாினன் , உயர்ந்த ேதாளினன் , 
           ேதான்றினன் ; யாவ ம் க்கம் எய்தேவ .  3.6.52 
        
       3024   கரன்பைட இராமனி க்கும் இடம் ேநாக்கிச் ெசல் தல் (3024-3028) 
           அசும்  உ  மத காி , ரவி , ஆடகத் 
           தசும்  உ  சயந்தனம் , அரக்கர் , தாள் தர 
           விசும்  உ  ளியான் ெவண்ைம ேமயின 
           பசும் பாி பகலவன் ைபம்ெபான் ேதர் அேரா .  3.6.53 
        
       3025   வனம் கள் பட்டன ; மைலயின் வான் உயர் 
           கனம் கள் பட்டன ; கடல்கள் ர்ந்தன ; 
           இனம் ெதாகு ளியால் , இைசப்ப  என் ? இனிச் 
           சினம் ெதாகு ெந ங் கடல் ேசைன ெசல்லேவ .  3.6.54 
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       3026   நிைல மிைச விசும்பிைட ெந க்கலால் , ெந  
           மைலமிைச , மைலயினம் வ வ ேபால் , மைலத் 
           தைலமிைசத் தைலமிைசத் தாவிச் ெசன்றனர் ; 
           ெகாைல மிைச நஞ்சு எனக் ெகாதிக்கும் ெநஞ்சினார் .  3.6.55 
        
       3027   வந்த  ேசைன ெவள்ளம் 
                   வள்ளிேயான் ம ங்கு ; மாயா 
           பந்த மா விைனயம் மாளப் 
                   பற்  அ  ெபற்றிேயார்க்கும் 
           உந்த  நிைலய  ஆகி , 
                   உடன் உைறந்  , உயிர்கள் தம்ைம 
           அந்தகற்கு அளிக்கும் ேநாய் ேபால் 
                   அரக்கி ன் ஆக , அம்மா !  3.6.56 
        
       3028   ாியக் குர ன் வானின் 
                   கில் குலம் க்கம் ெகாள்ள , 
           வார் சிைல ஒ யின் அஞ்சி , 
                   உ ெமலாம் ம க்கம் ெகாள்ள 
           ஆர்க  ஆர்ப்பின் உட்கி , 
                   அைச  உற , அரக்கர் ேசைன , 
           ேபார் வனத்  இ ந்த ரர் 
                   உைறவிடம் க்க  அன்ேற .  3.6.57 
        
       3029   கரன் பைடவர கண்ட ள் விலங்கு த யவற்றின் ேதாற்றம் 
           வாய் லர்ந்  அழிந்த , ெமய்யின் 
                   வ த்தத்த , வழியின் யாண் ம் 
           ஓய்  இல , நிமிர்ந்  ங்கும் 
                   உயிர்ப்பின , உைலந்த கண்ண , 
           தீயவர் ேசைன வந்  
                   ேசர்ந்தைம , ெதாியச் ெசன்  , 
           ேவய் ெதாிந்  உைரப்ப ேபான்ற 
                   ள்ெளா  விலங்கும் அம்மா !  3.6.58 
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       3030   கரன் ேசைனயின் வரவறிந்  இலக்குவன் ேபார்க்கு எழ இராமன் 
           அவைனத் த த் த் தாேன ேபார்க்கு எ தல் (3030-3036) 
           ளியின் படைல வந்  
                   ெதாடர் ற , மர ம் ம் 
           தாளிைட ஒ ம் ஓைச , 
                   சடசட ஒ ப்பக் கானத்  
           ஆளி ம் அாி ம் அஞ்சி , 
                   இாித ம் அமைல ேநாக்கி , 
           மீளி ெமாய்ம்பின் அ ஞ்ேசைன 
                   ேமல்வந்த  உள  என்  உன்னா .  3.6.59 
        
       3031   மின் நின்ற சிைலயன் ரக் 
                   கவசத்தன் விசித்த வாளன் 
           ெபான் நின்ற வ ம்பின் வாளிப் 
                   ட் லன் ைக ம் ெநஞ்சன் , 
           'நில் ; நின்  காண்  ; யான் ெசய் 
                   நிைல ;' என வி ம்பி ேநரா 
           ன் நின்ற பின் வந்ேதாைன 
                   ேநாக்கினன் , ெமாழியல் உற்றான் .  3.6.60 
        
       3032   ''ெநறிக் ெகாள் மாதவர்க்கு ன்ேன 
                   ேநர்ந்தெனன்'நி தர் ஆவி 
           பறிக்குெவன் யாேன 'என்ற 
                   பழெமாழி ப  உறாேம , 
           ெவறிக் ெகாள் ங்குழ னாைள , 
                   ர ! நீ ேவண் ேனன் யான் ; 
           குறிக்ெகா  காத்தி ; இன்ேன 
                   ெகால்ெவன் இக்கு ைவ '' என்னா .  3.6.61 
        
       3033   மரம் படர் கானம் எங்கும் 
                   அதர் பட வந்த ேசைன 
           கரன் பைட என்ப  எண்ணிக் 
                   க  நிறக் கமலக் கண்ணன் , 
           சரம் படர் ட் ல் கட் ச் 
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                   சாப ம் தாித்தான் , தள்ளா 
           உரம் படர் ேதாளின் மீளாக் 
                   கவசம் இட்  , உைடவாள் ஆர்த்தான் .  3.6.62 
        
       3034   'மீள ஞ் ெச வில் விண் ம் 
                   மண் ம் என்ேமல் வந்தா ம் , 
           நாள் உலந்  அழி மன்ேற ! 
                   நான் உனக்கு உைரப்ப  என்ேன ? 
           ஆளியின் ப்பினாய் ! இவ் 
                   அமர் எனக்கு அ ளிநின்  , என் 
           ேதாளிைனத் தின் கின்ற 
                   ேசாம்பிைனத் ைடத்தி 'என்றான் .  3.6.63 
        
       3035   என்ற ம் , இைளய ரன் 
                   இைசந்தனன் ; இராமன் ஏந் ம் 
           குன்  அன ேதாளின் ஆற்றல் 
                   உள்ளத்தின் உணரக் ெகாண்டான் , 
           அன்றி ம் , அண்ணல் ஆைண 
                   ம க்கிலன் , அம் ைக கூப்பி 
           நின்றனன் ; இ ந்  கண்ணீர் 
                   நிலன் உறப் லர்கின்றாள்பால் .  3.6.64 
        
       3036   குைழ உ  மதியம் த்த 
                   ெகாம்  அனாள் குைழந்  ேசாரத் 
           தைழ உ  சாைல நின் ம் 
                   தனிச் சிைல தாித்த ேம  
           மைழ என ழங்குகின்ற 
                   வாள் எயிற்  அரக்கர் காண 
           ைழயில் நின்  எ ந்  ெசல் ம் 
                   மடங்க ன் னிந்  ெசன்றான் .  3.6.65 
        
       3037   சூர்ப்பணைக கர க்கு இராமைனக் காட் தல் 
           ேதான்றிய ேதான்றல் தன்ைனச் 
                   சுட் னள் காட் ச் ெசான்னாள் ; 
           வான்ெதாடர் ங்கில் தந்த 
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                   வயங்கு ெவம் தீ இ  என்னத் 
           தான் ெதாடர் குலத்ைதெயல்லாம் 
                   ெதாைலக்குமா சைமந் நின்றாள் , 
           ''ஏன்  வந்  எதிர்ந்த ரன் 
                   இவன் இகல் இராமன் '' என்ேற .  3.6.66 
        
       3038   பைடயினைர ேநாக்கிக் கரன் கூறல் (3038-3039) 
           கண்டனன் கனகத் ேதர்ேமல் , 
                   கதிரவன் கலங்கி நீங்க , 
           விண்தனில் நின்ற ெவன்றிக் 
                   கரென ம் விலங்கல் ேதாளான் , 
           'மண்  அமர் யாேன ெசய்  , இம் 
                   மானிடன் வ ைய நீக்கிக் 
           ெகாண்டனன் வாைக 'என்  
                   பைடஞைரக் குறித் ச் ெசான்னான் .  3.6.67 
        
       3039   '''மானிடன் ; ஒ வன் ; வந்த 
                   வ  ெக  ேசைனக்கு , அம்மா ! 
           கான் இடம் இல்ைல '' என் ம் 
                   கட் ைர கலந்த காைல 
           யான் உைட ெவன்றி என்னாம் ? 
                   யாவ ம் கண்  நிற்றிர் ; 
           ஊன் உைட இவைன யாேன , 
                   உண்குெவன் உயிைர 'என்றான் .  3.6.68 
        
       3040   தீயகுறிகைளக் கண்ட அகம்பன் அறி ைர கூ தல் (3040-3044) 
           அவ் உைர ேகட்  வந்தான் , 
                   அகம்பன் , என்  அைமந்த கல்விச் , 
           ெசவ்விேயான் ஒ வன் ,'ஐய ! 
                   ெசப் ெவன் ; ெச வில் சால 
           ெவவ்வியராதல் நன்ேற ! 
                   ர ள் ஆண்ைம ர ! 
           இவ்வயின் உளவாம் தீய 
                   நிமித்தம் 'என்  இயம்ப ற்றான் .  3.6.69 
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       3041   கு தி மா மைழ ெசாாிந்தன ேமகங்கள் கு றிப் 
           ப தி வானவன் ஊர் வைளப் ண்ட  பாராய் ! 
           க  ர ! நின் ெகா  மிைசக்காக்ைகயின் கணங்கள் 
           ெபா  ழ்வன லம் வ நிலம்படப் ரள்வ .  3.6.70 
        
       3042   வாளின் வாய்கைள ஈ வைளக்கின்றன ; வயவர் 
           ேதா ம் நாட்ட ம் இடம் க்கின்றன ; ங்கி 
           மீளி ெமாய்ம்  உைட இ ளி ழ்கின்றன ; விரவி 
           ஞாளிேயா  நின்  உைளக்கின்ற நாிக் குலம் பல , ஆல் .  3.6.71 
        
       3043   பி ெயலாம் மதம் ெபய்திடப் ெப ங்க ள் ேவழம் 
           ஒ மால் ம ப்  ; உலக ம் கம்பிக்கும் ; உயர் வான் 
           இ ம் ழ்ந்தி ம் ; எாிந்தி ம் ெப ந்திைச ; எவர்க்கும் 
           யின் மாைலகள் லாெலா  ைட நா ம் .  3.6.72 
        
       3044   ''இைனய ஆக ன் , மானிடன் 
                   ஒ வன் என்  இவைன 
           நிைனயல் ; ஆவெதான்  அன்  அ  ; 
                   நீதியாநின்ற 
           விைன எலாம் ெசய் ம் ெவல்லலாம் 
                   தன்ைமயன் அல்லன் ; 
           ைன ம் வாைகயாய் ! ெபா த்தி 
                   என் உைர '' எனப் கன்றான் .  3.6.73 
        
       3045   நிமித்திகன் கூறிய ேகட்ட கரன் கூ தல் 
           உைரத்த வாசகம் ேகட்ட ம் , உலகு எலாம் உைலயச் 
           சிாித்  ,'நன்  நம் ேசவகம் , ெதவ்வைரத் ேதய 
           அைரத்த அம்மியாம் அலங்கு எழில் ேதாள் , அமர்ேவண்  
           இைரத்  ங்குவ , மானிடற்கு எளியேவா ? 'என்றான் .  3.6.74 
        
       3046   கரன் கூறிய  ேகட்ட பைடயினர் இராமைன வைளதல் 
        என் ம் மாத்திரத்ேத'எறி பி  'என இ யா , 
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        மன்னர் மன்னவன் மதைலைய வைளந்தன ; வனத்  , 
        மின் ம் வால் உைள மடங்கைல னிந்தன ேவழம் 
        ன்னினால் எனச் சு  சினத்  அரக்கர்தம் ெதாகுதி .  3.6.75 
 
3047   இராமன் ெபா தைமயால் கரன்பைட அழிதல் (3047-3066) 
        வைளந்தகாைலயில் வைளந்த  அவ் இராமன் ைக வாிவில் ; 
        விைளந்த ேபாைர ம் ஆவ ம் விளம் ம் ; விைசயால் 
        ைளந்த பாய் பாி ரண்டன ; கர் கப் ட்ைக 
        உைளந்த மால் வைர உ ம் இ  பட ஒ ந்ெதன்ன . 3.6.76 
 
3048   சூலம் அற்றன ; அற்றன சுடர் ம த் ெதாைக ; வாள் 
        லம் அற்றன ; அற்றன ரண் தண்  ; பிண்  
        பாலம் அற்றன ; அற்றன பகழி , ெவம் பகுவாய் 
        ேவ ம் அற்றன ; அற்றன வில்ெலா  பல்லம் .  3.6.77 
 
3049   ெதா  ணிந்தன ேதாெளா  ; ேதாமரம் ணிந்த ; 
        அ  ணிந்தன கட களி  ; அச்ெசா  ெந ந் ேதர் , 
        ெகா  ணிந்தன ; குரகதம் ணிந்தன ; குல மா 
         ணிந்தன ; ைளெயா  ணிந்தன சலம் .  3.6.78 
 
3050   க வி மாெவா  கார் மதக் ைகம்மைலக் கணத்  
        உ வி மாதிரத்  ஓ ன சு  சரம் ; உதிரம் 
        அ வி மாைலயில் பிறங்கின  அவனியில் ; அரக்கர் 
        தி  இல் மார்பகம் திறந்தன றந்தன சிரங்கள் .  3.6.79 
 
3051   ஒன்  பத்  றாயிரம் ேகா  என்  உணராத் 
        ன்  பத்திய , இராகவன் சு சரம் ரப்பச் 
        ெசன்  பத்திரத் தைல என மைல திரண்ட என்னக் 
        ெகான்  பத்தியில் குவித்தன பிணப் ெப ங்குன்றம் .  3.6.80 
 
3052   கா  ெகாண்ட கார் உலைவகள் கதழ் எாி க வச் 
        சூ  ெகாண்டன எனத் ெதாடர் கு தி மீத் ேதான்ற , 
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        ஆ கின்றன , அ குைற ; அயில் அம்  விண் ேமல் 
        ஓ கின்றன , உயிைர ம் ெதாடர்வன ஒத்த .  3.6.81 
 
3053   ைககள் வாெளா  களம் படக் க த்  அறக் கவச 
        ெமய்கள் ேபாழ்படத் தாள் விழ மிக ெந  நி தர் 
        ெசய்ய மாத் தைல சிந்திடத் திைச உறச் ெசன்ற 
        ைதயலார் ெந  விழி எனக் ெகா யன சரங்கள் .  3.6.82 
 
3054   மாாி ஆக்கிய வ க் கைண , வைர ைர நி தர் 
        ேபர் இயாக்ைகயின் ெப ங்கைர வயின் ெதா ம் பிறங்க , 
        ஏாி ஆக்கின ; ஆ கள் இயற்றின ; நிைறயச் 
        ேசாாி ஆக்கின ; ேபாக்கின வனம் எ ம் ெதான்ைம .  3.6.83 
 
3055   அைல மிதந்தன கு தியின் ெப ங்கடல் , அரக்கர் 
        தைல மிதந்தன ; ெந ந்த  மிதந்தன ; தடக்ைக 
        மைல மிதந்தன ; வாம் பாி மிதந்தன ; வயப் ேபார்ச் 
        சிைல மிதந்தன ; மிதந்தன ெகா  ெந ந்ேதர்கள் .  3.6.84 
 
3056   ஆய காைலயின் அனல் விழித்  , ஆர்த்  இகல் அரக்கர் 
        தீய வார் கைண த ய ெத  சினப் பைடகள் , 
        ேமய மால் வைர ஒன்றிைன வைளத்தன , ேமகம் 
        ய தாைரகள் ெசாாிவனவாம் எனச் ெசாாிந்தார் .  3.6.85 
 
3057   ெசாாிந்த பல் பைட ணி படத் ணி படச் சரத்தால் 
        அாிந்  , ேபாந்தன சிந்திடத் திைசதிைச அகற்றி , 
        ெநாிந்  பார்மகள் ெநளி ற , வனம் ற் ம் நிைறய , 
        விாிந்த ெசம் மயிர்க் க ந்தைல மைல என ழ்த்தான் .  3.6.86 
 
3058   கவந்த பந்தங்கள் களித்தன , குளித்த ைகம் மைலகள் 
        சிவந்  பாய்ந்த ெவம் கு தியில் ; தி கிய சினத்தால் 
        நிவந்த ெவம் ெதாழில் நி தர்தம் ெந  நிணம் ெதவிட்  , 
        உவந்த , வன் க  ; உயிர் சுமந்  உ க்கிய  உம்பர் .  3.6.87 
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3059   ம ள் த ம் களி வஞ்சைன வைள எயிற்  அரக்கர் , 
        க டன் அஞ்சு  கண்மணி காக ம் கவர்ந்த ; 
        இ ள் த ம் ரத்  இ ைதயர் ப  உைரக்கு எளிேதா , 
        அ ள் த ம் திறத்  அறன் அன்றி , வ ய  உண்டாேமா ?  3.6.88 
 
3060   பல்லாயிரம் இ ள் கீறிய பகேலான் என ஒளி ம் 
        வில்லாளைன னியா , ெவயில் அயில் ஆம் என விழியாக் 
        கல் ஆர் மைழ , கண மா கில் கைடநாள் , வி வன ேபால் 
        எல்லாம் ஒ  ெதாைடயா உடன் எய்தார் ; விைன ெசய்தார் .  3.6.89 
 
3061   எறிந்தார் என , எய்தார் என , நிைனந்தார் என , எறிய 
        அறிந்தார் என அறியாவைக அயில் வாளியின் அ த்தான் ; 
        ெசறிந்தாைர ம் , பிறிந்தாைர ம் , ெச த்தாைர ம் , சினத்தால் 
        மறிந்தாைர ம் , வ த்தாைர ம் , ம த்தான் சிைல பி த்தான் .  3.6.90 
 
3062   வானத்தன , கட ன் ற வலயத்தன , மதி சூழ் 
        மீனத்தன , மிளிர் குண்டல மி னத்தன , மிடல் ெவம் 
        கானத்தன , மைலயத்தன , திைச சுற்றிய காியின் 
        தானத்தன , காகுத்தன சரம் உந்திய சிரேம .  3.6.91 
 
3063   மண் ேமலன , மைல ேமலன , மைழ ேமலன , மதி ேதாய் 
        விண் ேமலன , ெந  ேவைலயின் ேமல் கீழன , மிடேலார் 
        ண் ேமலன , கு திப் ெபா  திைர யா கள் ெபாங்கத் 
        திண் ேம ைவ நகும் மார்பிைன உ வித் திாி சரேம .  3.6.92 
 
3064   ெபாலம் தாாினர் அன ன் சிைக 
                ெபாதி கண்ணினர் எவ ம் , 
        வலம் தாங்கிய வ  ெவம் பைட 
                வி வார் , சர மைழயால் 
        உலந்தார் ; உடல் கடேலா  உற 
                உலவா உடல் உற்றார் ; 
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        அலந்தார் நிசிசரர் ஆம் என 
                இைமேயாெரா ம் ஆர்த்தார் .  3.6.93 
 
3065   ஈரல் ெசறி கமலத்தன , இரதத் திரள் ளினம் , 
        ரக் காி தைலக் குலம் மிதக்கின்றன , உதிக்கும் 
        பாரக் குடர் மிைட பாசைட படர்கின்றன , பல வால் 
        ாித் திைர உதிரக் கடல் கிக் க  எ ேம .  3.6.94 
 
3066   அைழத்தார் சிலர் , அயர்த்தார் சிலர் , 
                அழிந்தார் சிலர் , கழிந்தார் , 
        உைழத்தார் சிலர் , உயிர்த்தார் சிலர் , 
                உ ண்டார் சிலர் , ரண்டார் 
        குைழத்  ஆழ் திைரக் கு திக் கடல் 
                குளித்தார் சிலர் , ெகாைலவாய் 
        மைழத்தாைரகள் படப் பாாிைட 
                ம ந்தார் சிலர் உைடந்தார் .  3.6.95 
 
3067   கரன்பைடத்தைலவர் பதினால்வ ம் இராமேனா  ெபா தல் (3067- 
        உைடந்தார்கைள நைக ெசய்தனர் , 
                உ ள் ேதாினர் , உடன் ஆய் 
        அைடந்தார் , பைடத் தைல ரர்கள் 
                பதினால்வ ம் ; அயில் வாள் 
        மிைடந்  ஆர் ெந ங்கடல் தாைனயர் , 
                மிடல் வில் னர் , விாி நீர் 
        கைடந்தார் ெவ  உற மீ  எ  
                க  ஆம் எனக் ெகா யார் .  3.6.96 
 
3068   நாகத் தனி ஒ  வில் ைய , நளிர் ப் ரர் , ன்னாள் , 
        மாகத்திைட வைள ற்றனர் என , வள்ளைல மதியார் , 
        ஆகத்  எ  கனல் கண்வழி உக , உற்  எதிர் அழன்றார் ; 
        ேமகத்திைன நிகர் வில் ைய வைளத்தார் , ெச  விைளத்தார் .  3.6.97 
 
3069   எய்தார் பலர் , எறிந்தார் பலர் , 
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                ம  ஓச்சினர் , எ வால் 
        ெபாய்தார் பலர் , ைடத்தார் பலர் , 
                கிைடத்தார் பலர் , ெபா ப்பால் 
        ெபய்தார் மைழ , பிதிர்த்தார் எாி , 
                பிைற வாள் எயிற்  அரக்கர் 
        ைவதார் பலர் , ெதழித்தார் பலர் , 
                மைலயாம் என வைளத்தார் .  3.6.98 
 
3070   ேதர் ண்டன விலங்கு யாைவ ம் , 
                சிைல ண்  எ  ெகாைல ஆல் , 
        பார் ண்டன ; மத மா காி 
                ப  ண்டன ; பாி மாத் 
        தார் ண்டன , உடல் ண் ல 
                தைல ; ெவம் கதிர் தழிவந்  
        ஊர் ண்டன பிாிந்தாெலன , 
                இாிந்தார் உயிர் உைலந்தார் .  3.6.99 
 
3071   மால் ெபாத்தின மறேவார் உடல் 
                மைழ ெபாத்தின ; வழி ெசம் 
        பால் ெபாத்தின நதியில் கிளர் 
                ப  ெபாத்தின ; படர் வான் 
        ேமல் ெபாத்தின கு  விண்ணவர் 
                விழி ெபாத்தினர் ; விைர ெவம் 
        கால் ெபாத்தினர் நமன் வர் 
                க  உற்  உயிர் கவர்வார் .  3.6.100 
 
3072   ேபய் ஏறின ெச  ேவட்  எ  பித்  ஏறினர் , பில வாய் 
        நாய் ஏறின ; தைல ேமல் ெந  நாி ஏறின ; எாி கால் 
        வாய் ஏறின வ  வாளியின் வான் ஏறினர் ; வந்தார் 
        தீ ஏ  இகல் அாிேய  என , கிேல  எனச் ெசறிந்தார் .  3.6.101 
 
3073   தைல சிந்தின , விழி சிந்தின , தழல் சிந்தின , தைர ேமல் , 
        மைல சிந்தினப  சிந்தின வ  சிந் ரம் ; மைழ ேபால் 
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        சிைல சிந்தின கைண சிந்தின ; திைச சிந்தின . திைச  
        உைல சிந்தின ெபாறி சிந்தின உயிர் சிந்தின உடலம் .  3.6.102 
 
3074   பைடப் ெப ந்தைலவ ம் பைடத்த ேதர்க ம் 
        உைடத் தடம் பைடக ம் ஒழிய , உற்  எதிர் 
        விைடத்  அடர்ந்  எதிர்த்தவர் , ரன் வாளியால் 
        ைடத் தடங் கு தியின் கட ன் ழ்கினார் .  3.6.103 
 
3075   கரன் பைடத்தைலவர் இராமைன வைளதல் 
        சுற்  உற ேநாக்கினர் , ெதாடர்ந்த ேசைனயில் 
        அற்றில தைல எ ம் ஆக்ைக கண் லர் ; 
        ெதற்றினர் எயி கள் , தி கினார் சினம் , 
        ற்றினர் இராமைன கு ேதாினார் .  3.6.104 
 
3076   பைடத்தைலவர் ேதர் பதினான்கும் அழிதல் 
        ஏழி  ேத ம் வந்  , இைமப்பின் ன்  இைடச் 
        சூழ , வன் கைணகளால் ணிய றினான் ; 
        ஆழி ம் ரவி ம் ஆ ம் அற்  , அைவ , 
        ஊழி ெவம் கால் எறி ஓங்கல் ஒத்தேவ .  3.6.105 
 
3077   பைடத்தைலவர் தைரயினின்  விற்ேபார் ாிதல் 
        அழிந்தன ேதர் , அவர் , அவனி கீண்  உக 
        இழிந்தனர் , வாி சிைல எ த்த ைகயினர் , 
        ஒழிந்திலர் , சரங்கைள உ மின் ஏ  எனப் 
        ெபாழிந்தனர் ெபாழி கனல் ெபா க்கும் கண்ணினார் .  3.6.106 
 
3078   பைடத்தைலவர் விற்கைள இராமன் ண் த்தல் 
        றிய சரம் எலாம் ங்க வாளியால் 
        ஈ  ெசய்  , அவர் சிைல ஏெழா  ஏைழ ம் , 
        ஆறிெனா  ஆ ம் ஓர் இரண் ம் அம்பினால் 
        கூ ெசய்  , அமர்த் ெதாழிற் ெகாதிப்ைப நீக்கினான் .  3.6.107 
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3079   பைடத்தைலவர் மைலெகாண்  ெபா தல் 
        வில் இழந்  , அைனவ ம் ெவகுளி மீக்ெகாளக் 
        கல் உயர் ெந  வைர க தின் ஏந்தினார் , 
        ஒல்ைலயின் உ த்  , உயர் விசும்பின் ஓங்கி நின்  , 
        எல் உயர் ெபாறி உக , எறிதல் ேமயினார் .  3.6.108 
 
3080   பைடத்தைலவர் பதினால்வ ம் இறத்தல் 
        கைலகளின் ெப ங்கடல் கடந்த கல்வியான் , 
        இைல ெகாள் ெவம் பகழி ஏழிரண்  வாங்கினான் , 
        ெகாைல ெகாள் ெவம் சிைலெயா  வம் ேகாட் னான் , 
        மைலக ம் தைலக ம் வி ந்த , மண்ணிேன .  3.6.109 
 
3081   திாிசிரன்பைட இராமேனா  ெபா தல் (3081-3083) 
        பைடத் தைலத் தைலவர்கள் பட ம் , பல் பைட 
        ைடத்  , அடர்ந்  , எதிர் அழல் ைர ம் கண்ணினார் , 
        கிைடத்தனர் , அரக்கர்கள் , கீ ம் ேம ம் ெமாய்த்  
        அைடத்தனர் திைசகைள , அமரர் அஞ்சினார் .  3.6.110 
 
3082   ழங்கின ெப ம் பைண , ாி மால் காி ; 
        ழங்கின வாி சிைல கும் நாண் ஒ  ; 
        ழங்கின சங்ெகா  ரவி ; ெமாய்த்  உற 
        ழங்கின அரக்கர்தம் கி ன் ஆர்ப்  அேரா .  3.6.111 
 
3083   'ெவம் பைட நி தர் ச , 
                விண்ணிைட மிைடந்த , ரன் 
        அம்  இைட அ க்கச் சிந்தி 
                அற்றன ப ம் , என்  அஞ்சி 
        உம்ப ம் இாியல் ேபானார் ; 
                உலகு எலாம் உைலந்  சாய்ந்த ; 
        கம்பம் இல் திைசயில் நின்ற 
                களி ம் கண் இைமத்த அன்  ஏ .  3.6.112 
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3084   திாிசிரா வ தல் 
        அத்தைலத் தாைனயின் , அள  இல் ஆற்றலன் , 
        த்தைலக் குாிசில் , ெபான் யன் , க்கணான் 
        ைகத்தைலச் சூலேம அைனய காட்சியான் , 
        ைவத் தைலப் பகழியால் மைழெசய் வில் னான் . 3.6.113 
 
3085   அரக்கர் பைடயிைட இராமன் ேதாற்றம் 
        அன்னவன் ந  உற , ஊழி ஆழி ஈ  
        என்ன வந்  எங்க ம் இைரத்த ேசைன ள் , 
        தன் நிகர் ர ம் தமியன் வில் னன் 
        ன் இ ள் இைடய  ஓர் விளக்கில் ேதான்றினான் .  3.6.114 
 
3086   இராமன் திாிசிரன் பைடைய எதிர்த் நிற்றல் 
        ஓங்கிய வாளினன் , உ மின் ஆர்ப்பினன் , 
        ங்கிய கவசத்தன் , ெவய்ய கண்ணினன் , 
        ஆங்கு அவன் அணிக்கு எதிர் அணிகள் ஆக , ேநர் 
        தாங்கினன் இராம ம் சரத்தின் தாைனயால் .  3.6.115 
 
3087   இராமன் சரத்தால் அரக்கர்பைட அழிதல் (3087-3090) 
        தாள் இைட அற்றன ; தைல ம் அற்றன ; 
        ேதாள் இைட அற்றன ; ெதாைட ம் அற்றன ; 
        வாள் இைட அற்றன ; ம ம் அற்றன ; 
        ேகாள் இைட அற்றன ; குைட ம் அற்றன .  3.6.116 
 
3088   ெகா ெயா  ெகா ஞ்சு அறப் ரவிக் கூட்  அறப் 
        ப ெயா  ப ந்தன ப தித் ேதர்ப்பைண ; 
        ெந ய வன் கட காி ரண்ட , ெநற்றியின் 
        இ ெயா  றிந்  ழ் சிகரம் என்னேவ .  3.6.117 
 
3089   அற்றன சிரம் என அறிதல் ேதற்றலர் 
        ெகாற்ற ெவம் சிைலச் சரம் ேகாத்  வாங்குவார் 
        இற்றவர் ; இறாதவர் எ ந்  விண்ணிைனப் 
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        பற்றின மைழ எனப் பைட வழங்குவார் . 3.6.118 
 
3090   ேகடகத் தடக்ைகய , கிாியின் ேதாற்றத்த , 
        ஆடகக் கவசத்த , கவந்தம் ஆ வ , 
        பாடகத்  அரம்ைபயர் ம ளப் பல் வித 
        நாடகத் ெதாழி ைன ந ப்ப ஒத்தேவ .  3.6.119 
 
3091   கு தியா  ெப குதல் 
        கவாி ெவண் குைட எ ம் ைரய , ைகம்மைலச் 
        சுவாின , கவந்தம் ஆழ் சுழிய , தண் ைறப் 
        பவர் இனப் ப  மணி குவிக்கும் பண்ைணய , 
        உவாிையப் க்கின உதிர ஆ  அேரா .  3.6.120 
 
3092   ேபார்க்களக் காட்சி (3092-3097) 
        சண்ட ெவம் க ங்கைண த யத் தாம் சில 
        திண் திறல் வைள எயிற்  அரக்கர் , ேதவர் ஆய் , 
        வண்  உழல் ாிகுழல் மடந்ைதமாெரா ம் 
        கண்டனர் தம் உடற் கவந்த நாடகம் .  3.6.121 
 
3093   ஆய் வைள மகளிெரா  அமரர் ஈட்டத்தர் , 
        ய ெவம் க ங்கைண ணித்த தங்கள் ேதாள் , 
        ேபய் ஒ தைல ெகாளப் பிணங்கி வாய் விடா 
        நாய் ஒ  தைலெகாள நைக உற்றார் சிலர் .  3.6.122 
 
3094   ெதாி கைண ழ்க ன் திறந்த மார்பினர் 
        இ விைன கடந் ேபாய் உம்பர் எய்தினார் , 
        'நி தர்தம் ெப ம் பைட ெந  நின்றவன் 
        ஒ வன் 'என்  உள்ளத்தின் உைல ற்றார் சிலர் .  3.6.123 
 
3095   ைகக் காி அன்னவன் பகழி , கண்டகர் 
        ெமய்க் குலம் ேவெரா ந் ணித்  ழ்த்தின ; 
        ைமக் க  மனத்  ஒ  வஞ்சன் மாண்  இலன் 
        ெபாய்க் காி கூறிய ெகா ஞ்ெசாற் ேபாலேவ .  3.6.124 
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3096   அம் சிைற அ பதம் அைடந்த கீடத்ைதத் 
        தஞ்சு எனத் தன்மயம் ஆக்கும் தன்ைமேபால் , 
        வஞ்சகத்  அரக்கைர வைளத்  , வள்ளல்தான் , 
        ெசஞ்சரத் ய்ைமயால் ேதவராக்கினான் .  3.6.125 
 
3097   வலம் ெகாள் ேபார் மானிடன் , வ ந்  ெகான்றைம , 
        அலங்கல் ேவல் இராவணற்கு அறிவிப்பாம் எனச் 
        சலம் ெகாள் ேபார் அரக்கர்தம் உ க்கள் தாங்கின 
        இலங்ைகயின் உற்ற அக் கு தியா  அேரா .  3.6.126 
 
3098   திாிசிரா இராமெனா  ெபா தல் (3098-3099) 
        சூழ்ந்த தார் ெந ம் பைட பகழி சுற் றப் 
        ேபாழ்ந்  உயிர் கு த்த ன் , ரளப் ெபாங்கினான் , 
        தாழ்ந்திலன் , த்தைலத் தைலவன் , ேசாாியின் 
        ஆழ்ந்த ேதர் அம்பரத்  ஓட்  ஆர்க்கின்றான் .  3.6.127 
 
3099   ஊன்றிய ேதாினன் , உ மின் ெவம் கைண , 
        வான் ெதாடர் மைழ என , வாய்ைம யாவர்க்கும் 
        சான்  என நின்ற அத் த மம் அன்னவன் 
        ேதான்றல்தன் தி  உ  மைறயத் வினான் .  3.6.128 
 
3100   திாிசரன் ேத ம் பாக ம் அழிதல் 
        விய சரம் எலாம் ணிய , ெவம் கைண 
        ஏவினன் இராம ம் , ஏவி , ஏழி  
         இயல் வாளியால் ெபாலம் ெகாள் ேதர் அழித்  , 
        ஆவி ெவம் பாகைன அழித்  மாற்றினான் .  3.6.129 
 
3101   திாிசிரன் தைலக ள் இரண்  அ படல் 
        அன்றி ம் , அக்கணத்  அமரர் ஆர்த்  எழப் 
        ெபான் ெதாி வ ம்  உைடப் ெபா  இல் வாளியால் , 
        வன் ெதாழில் தீயவன் மகுட மாத் தைல 
        ஒன்  ஒழித்  , இரண்ைட ம் உ ட் னான் அேரா .  3.6.130 
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3102   திாிசிரன் ஒ தைலெயா  ெபா தல் 
        ேதர் அழிந்  , அவ் வழித் திாிசிரா எ ம் 
        ேபர் அழிந்ததனி ம் மறம் பிைழத்திலன் , 
        வார் அழிந்  இமிழ் சிைல வைளய நாட் ழிக் 
        கார் அழிந்தால் எனக் கைண வழங்கினான் .  3.6.131 
 
3103   திாிசிரன்வில் ண்டமாதல் 
        ஏற்றிய த னன் , இ ண்ட கார் மைழ 
        ேதாற்றிய வில்ெலா ம் ெதாடர , மீமிைசக் 
        காற்  இைட அழித்ெதனக் கார் கத்ைத ம் 
        மாற்ற ம் பகழியால் அ த்  மாற்றினான் .  3.6.132 
 
3104   வில் ழந்த நிைலயி ம் திாிசரன் ேபார் ாிதல் 
        வில் இழந்தனன் என்னி ம் , விழித்த வாள் கத்தின் 
        எல் இழந்திலன் ; இழந்திலன் ெவம் கதம் ; இ க்கும் 
        ெசால் இழந்திலன் ; ேதாள் வ  இழந்திலன் ; ெசாாி ம் 
        கல் இழந்திலன் ; இழந்திலன் கறங்கு எனத் திாிதல் .  3.6.133 
 
3105   திாிசிரன் தா ம் ேதா ம் அ தல் 
        ஆள் இரண்   உள என , அந்தரத்  ஒ வன் 
        ள் இ ம் ெப  மாய ெவம் ெச  யல்வாைனத் 
        தாள் இரண்ைட ம் இரண்  ெவம் கைணகளால் த ந்  , 
        ேதாள் இரண்ைட ம் இரண்  ெவம் கைணகளால் ணித்தான் .  3.6.134 
 
3106   திாிசிரன் ஒ தைல மிழந்  இறந் படல் 
        அற்ற தாெளா  ேதாளினன் , அயில் எயி  இலங்கப் 
        ெபாற்ைற மா ைழப் லால் உைட வாயினின் குந்  , 
        பற்ற ஆதாிப்பான்தைன ேநாக்கினன் , பாியான் , 
        ெகாற்ற வார் சரத்  ஒழிந்த  ஓர் தைலைய ம் குைறத்தான்  3.6.135 
 
3107   திாிசிரன்பைட சிதறிேயா தல் (3107-3111) 
        திாிசிரா எ ம் சிகரம் மண் ேசர்த ம் , சிந்தி , 
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        நி தர் ஓ னர் , டணன் விலக்க ம் நில்லார் , 
        பாிதி வாளினர் , ேகடகத் தடக்ைகயர் , பரந்த 
        கு தி நீாிைட , வார்கழல் ெகா ங்குடர் ெதாடக்க .  3.6.136 
 
3108   கணத்தின் ேமல் நின்ற வானவர் ைக ைடத் தார்ப்பப் 
        பணத்தின் ேமல் நிலம் குழி உறக் கால்ெகா  பைதப்பார் , 
        நிணத்தின் ேமல் வி ந்  அ ந்தினர் சிலர் ; சிலர் , நிவந்த 
        பிணத்தின்ேமல் வி ந்  உ ண்டனர் உயிர்ெகா  பிைழப்பார் .  3.6.137 
 
3109   ேவய்ந்த வாெளா  ேவல் இைட மிைடத ன் ஓட்டம் 
        ஓய்ந் ளார் சிலர் ; உலந்தனர் உதிரநீர் ஆற்றில் 
        பாய்ந்  , கால் பறிந்  ஒ கினர் சிலர் ; சிலர் பயத்தால் 
        நீந்தினார் , ெந ங் கு தியங் கடல் க்கு நிைலயார் .  3.6.138 
 
3110   கச்சும் வா ம் தம் கால் ெதாடர்ந்  ஈர்வன காணார் , 
        அச்சம் என்ப  ஒன்  உ ெகாண்டால் என , அழிவார் ; 
        உச்ச ரன் ைகச் சு சரம் நி தர் ெநஞ்சு உ வத் 
        தச்சு நின்றன கண்டனர் , அவ் வழித் தவிர்ந்தார் .  3.6.139 
 
3111   மண்  ஓ னர் சிலர் , ெந ங் கட காி வயிற் ப் 
        ண் திறந்த மா ைழயிைட வாெளா ம் குவார் , 
        ெதாண்ைட நீங்கிய கவந்தத்ைதத்'' ைணவ ! நீ எம்ைமக் 
        'கண் ேலன் 'எனப் கல் '' எனக் ைக தைலக் ெகாள்வார் .  3.6.140 
 
3112   அஞ்சி ஓ ய பைடயினைர ேநாக்கித் டணன் கூ தல் (3112-3118) 
        அைனயர் ஆகிய அரக்கைர ஆண் ெதாழிற்கு அைமந்த 
        விைனயம் நீங்கிய மனத்தைர'ெவ வன்மின் 'என்னா , 
        நிைன ம்'யான் உமக்கு உைரப்ப ம் உண்  'என்  நின்றன் , 
        ைன ம் வாம் பாித் ேதாினன் டணன் ெசான்னான் .  3.6.141 
 
3113   பச்ைச ஆம் எனப் பயம் மனத்  உண்  என வா ம் 
        ெகாச்ைச மாந்தைரக் ேகால் வைள மகளி ம் கூடார் ; 
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        நிச்சயம் எ ம் கவசம் தான் நிைலநிற்பதன்றி , 
        அச்சம் என் ம் ஈ  ஆர் உயிர்க்கு அ ம் ைண ஆேமா ?  3.6.142 
 
3114    அரா  ேவல் ரந்தரேனா தான் , ெபான்றா 
        வேரா தான் , ன்னின்  ட் ய ைனயில் 
        ஏவர் ஓ னார் இராக்கதர் ? மக்கு இைடந்  ஓ ம் 
        ேதவேரா  கற்  அறிந் ளிேரா ? மனம் திைகத்தீர் .  3.6.143 
 
3115   இங்கு ஒர் மானிடற்கு இத்தைன ரர்கள் இைடந்தீர் , 
        உம் ைக வாெளா  கழ் இழந்  ஊர் கல் உற்றீர் , 
        ெகாங்ைக மார்பிைடக் குளிப் றக் களிப்  உ  ெகா ங்கண் 
        நங்ைகமார்கைளப் ல் திேரா ? நலம் கர் ர் .  3.6.144 
 
3116   ெசம்  காட் ய கண் இைண பால் எனத் ெதளிந்தீர் ! 
        ெவம்  காட் ைட ைழெதா ம் , ெவாிந் உறப் பாய்ந்த 
        ெகாம்  காட் திேரா ? தட மார்பிைடக் குளித்த 
        அம்  காட் திேரா ? குல மங்ைகயர்க்கு அம்மா !  3.6.145 
 
3117   ஏக்கம் இங்கு இதன் ேம ம் உண்ேட ? இகல் மனிதன் 
        ஆக்கும் ெவம் சமத்  , ஆண்ைம அவ் அமரர்க்கும் அாிதாத் 
        தாக்க ம் யத்  உம் குலத் தைலமகன் தங்ைக 
        க்ெகா  அன்றி , உம் ெகா ம் ேபாம் பழி யன்றீர் .  3.6.146 
 
3118   ஆர் அ வாழ்க்ைகயில் வணிகராய் அைமதிேரா ? அயில் ேவல் 
        ர வாள் ெகா  என ம த்  உ திேரா ? ெவறிப் ேபார்த் 
        தீர வாழ்க்ைகயின் ெதவ்வைரச் ெச விைடப் பறித்த 
        ர வாள் ைகயீர் ! எங்ஙனம் வாழ்திேரா ? விளம்பீர் .  3.6.147 
 
3119   டண ம் இராம ம் ேபார் ாிதல் (3119-3131) 
        என்  , தா ம் , தன் எறி கடற் ேசைன ம் ,'இைற , நீர் 
        நின்  காண் ர் என் ெந ஞ்சிைல வ  'என ேநராச் 
        ெசன்  தாக்கினன் ; ேதவ ம் ம ள்ெகாண்  திைகத்தார் ; 
        'நன்  காத்தி 'என்  , இராம ம் எதிர்ெசல நடந்தான் .  3.6.148 
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3120   டணன் பைட அழிதல் (3120-3125) 
        ஊ  அ ப் ண்ட ெமாய்பைட ; ைகெயா ம் உயர்ந்த 
        ேகா  அ ப் ண்ட குஞ்சரம் ; ெகா ஞ்ெசா  ெகா யின் 
        கா  அ ப் ண்ட கால் இயல் ேதர் ; கதிர்ச் சா  
        சூ  அ ப் ண்ட எனக் க த்  அ ப் ண்ட ரகம் .  3.6.149 
 
3121   வி ஓ ன உயிர்நிைல சு சரம் ; ரந்த 
        க வி ஓ ன கச்ைச ம் கவச ம் கழல 
        அ வி ஓ ன என அழி கு தியா  ஒ க 
        உ வி ஓ ன ேகடகத் தட்ெடா ம் உடலம் .  3.6.150 
 
3122   ஆய்ந்த கங்கபத்திரங்கள் க்கு , அரக்கர  ஆவி 
        ேதாய்ந்த ; ேதாய்  இலாப் பிைற கச் சரம் சிரம் மித்த ; 
        காய்ந்த ெவம் சரம் நி தர்தம் கவச மார்  உ வப் 
        பாய்ந்த ; வஞ்சகர் இதய ம் பிளந்தன , பல்லம் .  3.6.151 
 
3123   டணன் வி  சு சரம் யாைவ ம் ணியா , 
        மா  நின்றவர் வழங்கிய பைடக ம் மாற்றா , 
        ஆடல் ெகாண்டனன் , அளப்ப ம் ெப வ  அரக்கர் 
        கூ நின்ற அக் குைர கடல் வறள்படக் குைறத்தான் .  3.6.152 
 
3124   ஆர்த்  எ ந்தனர் வானவர் ; அ வைர மரத்ேதா  
        ஈர்த்  எ ந்தன கு தியின் ெப  நதி ; இராமன் 
        ர்த்த ெசஞ்சரம் திைசெதா ம் திைசெதா ம் ெதாடர்ந்  , 
        ேபார்த்த ெவஞ்சினத் தரக்கைரப் ரட் ன , வியில் .  3.6.153 
 
3125   ேதான் ம் மால்வைரத் ெதாைக எனத் 
                வன்றிய நிணச்ேச  
        ஆன்ற பாழ் வயிற்  அலைகையப் 
                கல்வ  என் ? அமர்ேவட்  
        ஊன்றினார் எலாம் உைலந்தனர் , 
                ஒல்ைலயில் ஒழிந்தார் ; 
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        கான்ற இன் யிர் கால ம் 
                கவர்ந்  , ெமய் மறந்தான் .  3.6.154 
 
3126   டணன் ெகாதித்ெத தல் 
        களி  , ேதர் , பாி , க த்தவர் த்தைல , கவந்தம் , 
        ஒளி  பல் பைட , தம் குலத்  அரக்கர்தம் உடலம் , 
        ெவளி  ேசர் நிணம் , பிறங்கிய அ க்க ன் மீதாக் 
        குளி  ேதர் க  ஓட் னன் , டணன் , ெகாதித்தான் .  3.6.155 
 
3127   டணன் ேதாின் ெசல  
        அறம் ெகாளாதவர் ஆக்ைககள் அ க்கிய அ க்கல் 
        பிறங்கி நீண்டன , கணிப்பில ; ெப ங்க  விைசயால் 
        கறங்கு ேபான்  உள  ஆயி ம் , பிணப் ெப ங்காட் ல் 
        இறங்கும் , ஏ ம் ; அத்ேதர் பட்ட  யா  என இைசப்பாம் .  3.6.156 
 
3128   டணன் இராமைன எதிர்தல் 
        அாிதின் எய்தினன் ஐையந்  ெகாய் உைளப் பாியால் 
        உ ம் ஆழிய  ஒ  தனித் ேதாினன் , ேமகத்  
        இ ளின் நீங்கிய இந் வின் ெபா கின்ற இராமன் 
        ெத ம் வார் கைணக் கூற்  எதிர் , ஆவி ெசன்ெறன்ன .  3.6.157 
 
3129   டணன் அம்  இராமன் ரபட்டத்தில் தாக்குதல் (3129-3130) 
        ெசன்ற ேதைர ம் , சிைல உைட மைல எனத் ேதர்ேமல் 
        நின்ற டணன் தன்ைன ம் ேந ற ேநாக்கி 
        'நன்  நன்  நின் நிைல 'என அ ள் இைற நயந்தான் ; 
        என்ற காலத்  , அவ் ெவய்யவன் பகழி ன்  எய்தான் .  3.6.158 
 
3130   ர வட்ட எண் திைசகைளத் தனித்தனி சுமக்கும் 
        பார எட் ேனா  இரண் னில் ஒன்  , பார் ரக்கப் 
        ேபர விட்டவன் தல் அணி ஓைடயில் பிறங்கும் 
        ர பட்டத்தில் பட்டன , விண்ணவர் ெவ வ .  3.6.159 
 
3131   டணன் ேத ம் வில் ம் கவச ம் அழிதல் 
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        'எய்த கால ம் வ ம் நன்  'என நிைனந்  , இராமன் , 
        ெசய்த ேசெயாளி வலன் , க ங்கைண ெதாிந்தான் ; 
        ெநாய்தில் அங்கு அவன் ெநாறில் பாித் ேதர் பட றிக் 
        ைகயில் ெவம் சிைல அ த்  , ஒளிர் கவச ம் க ந்தான் .  3.6.160 
 
3132   டணன் தைலய பட்  மாய்தல் 
        ேதவர் ஆர்த்  எழ , னிவர்கள் திைசெதா ம் சிலம் ம் 
        ஓ  இல் வாழ்த்ெதா  கார்க்கடல் ழக்கு என ஓங்கக் 
        'கா அடா ! இ  , வல்ைலேயல் நீ 'எனக் கைண ஒன்  
        ஏவினான் ; அவன் , எயி  உைட ெந ந்தைல இழந்தான் .  3.6.161 
 
3133   கரன் இராமெனா  ெபா தல் (3133-3155) 
        தம்பி தைலயற்றப ம் , தயரதன் ேசய் 
        அம்  பைடையத் ணிப த்த ம் , அறிந்தான் ; 
        ெவம்  பைட விற்ைக விசயக் கரன் ெவகுண்டான் ; 
        ெகாம் தைல கட் ய ெகாைலக்காி க ப்பான் .  3.6.162 
 
3134   அந்தக ம் உட்கிட , அரக்கர் கடேலா ம் 
        சிந் ரம் வயப் ரவி ேதர்திைச பரப்பி , 
        இந் ைவ வைளக்கும் எழி க்குலம் எனத் தான் 
        வந்  வாி வில் ைக மதயாைனைய வைளத்தான் .  3.6.163 
 
3135   அடங்கல் இல் ெகா ந்ெதாழில் அரக்கர் , அவ் அனந்தன் 
        படம் கிழிதரப் ப தனில் பலவிதப் ேபார் , 
        கடம் க ழ் தடங்களி  ேதர் பாி கடாவித் 
        ெதாடங்கினர் , ெந ந்தைக ம் ெவம் கைண ரந்தான் .  3.6.164 
 
3136   இராமன் கரன்பைடையக் ெகான்ெறாழித்தல் (3136-3139) 
        த்தன கடக் காி , த்தன பாித் ேதர் , 
        த்தன த் தைல , த்தன ெதா த் ேதாள் , 
        த்தன மணிக் குடர் , த்தன தைசத் ேதால் 
        த்தன கழல் ைண , த்தன இடத்ேதாள் .  3.6.165 
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3137   வாளின் வனம் , ேவ ன் வனம் , வார் சிைல வனம் , திண் 
        ேதாளின் வனம் என்  இைவ வன்றி , நி தப் ேபர் 
        ஆளின் வனம் நின்றதைன , அம்பின் வனம் என் ம் 
        ேகாளின் வன வன் கு வினில் குைற ப த்தான் .  3.6.166 
 
3138   தான் உ  ெகாண்ட த மம் ெதாி சரம் தான் , 
        மீன் உ ம் , ேம ைவ விலங்கு உ ம் , ேமலாம் 
        வான் உ ம் , மண் உ ம் , வாள் உ வி வந்தார் 
        ஊன் உ ம் என் ம் இ  உணர்த்த ம் உாித்ேதா .  3.6.167 
 
3139   அன்  இைட வைளந்தவர் குலங்கெளா  அடங்கச் 
        ெசன்  உைல ம்ப  ெதாிந்  கைண சிந்தா , 
        மன்றிைட ந ந்  வ ேயார்கள் எளிேயாைரக் 
        ெகான்றனர் கர்ந்த ெபா ளில் க  ெகான்றான் .  3.6.168 
 
3140   கரன் தமியனாய்ச் சினந்  நிற்றல் 
        க ங் கரன் எனப் ெபயர் பைடத்த கழல் ரன் , 
        அடங்க ம் அரக்கர் அழி ற்றிட அழன்றான் , 
        ஒ ங்கல் இல் நிணக் கு தி ஓதம் அதின் உள்ளான் , 
        ெந ங் கட ன் மந்தரம் எனத் தமியன் நின்றான் .  3.6.169 
 
3141   கரன் ேத ர்ந்  ேபார்க்கு வ தல் 
        ெசம் கண் எாி சிந்த , வாி வில் பகழி சிந்தப் 
        ெபாங்கு கு திப் ணாி ள் ைக ம் ெநஞ்சன் , 
        கங்கெமா  காகம் மிைடயக் கட ன் ஓ ம் 
        வங்கம் எனல் ஆய் அ  ஒ  ேதாின்மிைச வந்தான் .  3.6.170 
 
3142   இராமன் கரைன எதிர்தல் 
        ெச த்  இ தியில் வனி தீய எ  தீயின் 
        மறத்தின் வயிரத்  ஒ வன் வந்  அ கும் ந்ைதக் 
        க த்த மணிகண்டர் கட ட் சிைல கரத்தால் 
        இ த்தவ ம் , ெவம் கைண ெதாிந்தனன் எதிர்ந்தான் .  3.6.171 
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3143   கர ம் இராம ம் ெபா தல் (3143-3144) 
        தீ உ வ , கால் விைசய , ெசவ்வியன , ெவவ்வாய் 
        ஆயிரம் வ க்கைண அரக்கர் பதி எய்தான் ; 
        தீ உ வ , கால் விைசய , ெசவ்வியன , ெவவ் வாய் 
        ஆயிரம் வ க் கைண இராம ம் அ த்தான் .  3.6.172 
 
3144   ஊழி எாியில் ெகா ய பாய் பகழி ஒன்பான் 
        ஏழ் உலகி க்கும் ஒ  நாயக ம் எய்தான் ; 
        சூழ் சுடர் வ க்கைண அவற்  எதிர் ெதா த்ேத 
        ஆழி வாி வில் கர ம் அன்னைவ அ த்தான் .  3.6.173 
 
3145   கரன் கைணமாாியால் இராமைன மைறக்க , இராமன் ெவகு தல் 
        கள்ள விைன மாய அமர் கல்வியின் விைளத்தான் , 
        வள்ளல் உ ைவப் பகழி மாாியின் மைறத்தான் ; 
        உள்ளம் உைல  உற்  அமரர் ஓ னர் , ஒளித்தார் ; 
        ெவள் எயி  இதழ்ப் பிறழ ர ம் ெவகுண்டான் .  3.6.174 
 
3146   இராமன் வில் ஒ தல் 
        ப்ெபன் இன்  ஒ  ெமாய் கைணயால் எனத் 
        ெதா த்  நின்  , உயர் ேதாள் உற வாங்கினான் ; 
        பி த்த திண் சிைல , ேபர் அகல் வானிைட 
        இ ப்பின் ஓைச படக் க  இற்றேத .  3.6.175 
 
3147   இராமனிைலகண்ட ேதவர் ய றல் 
        ெவற்றி கூறிய வானவர் , ரன் வில் 
        இற்ற ேபா  , க்கம் உற்  ஏங்கினார் , 
        மற்  ஒர் ெவம் சிைல இன்ைம மனக்ெகாளா , 
        'அற்றதால் எம் வ  'என அஞ்சினார் .  3.6.176 
 
3148   வ ணன் ெகா த்த வில்ைல இராமன் ெப தல் (3148-3150) 
        என் ம் மாத்திரத்  , ஏந்திய கார் கம் 
        சின்னம் என் ம் , தனி என் ம் , சிந்தியான் , 
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        மன்னர் மன்னவன் ெசம்மல் , மரபினால் 
        பின் உறத் தன் ெப ம் கரம் நீட் னான் .  3.6.177 
 
3149   கண்  நின்  , க த்  உணர்ந்தான் என , 
        அண்டர் நாதன் தடக் ைகயின் , அத் ைண , 
        பண்  ேபார் ம  வாளிையப் பண்பினால் 
        ெகாண்ட வில்ைல வ ணன் ெகா த்தனன் .  3.6.178 
 
3150   ெகா த்த வில்ைல , அக் ெகாண்டல் நிறத்தினான் , 
        எ த்  வாங்கி , வலம் ெகாண்  , இடம் ைகயில் 
        பி த்த ேபா  , ெநறி பிைழத்ேதார்க்கு எலாம் 
        த்தவால் , இடக் கண்ெணா  ேதா ேம .  3.6.179 
 
3151   இராமன் கைணகளால் கரன்ேதர் அழிதல் 
        ஏற்றினான் இைமயா ன் எ த்த  , 
        கூற்றினா ம் குனிக்கக் குனித்  , எதிர் 
        ஆற்றினான் , அடல் ஆழி அம் ேதர் சரம் 
        ற்றினால் ண் ெபா  பட றினான் .  3.6.180 
 
3152   கரன் வானிைட நின்  ெபா தல் 
        எந்திரத் தடம் ேதர் இழந்தான் , இழிந்  , 
        அந்தரம் அத்  இைட ஆர்த்  எ ந்  , அம்  எலாம் 
        சுந்தரத் தனி வில் தன் ேதாள் எ ம் 
        மந்தரம் அத்  இல் மைழயின் வழங்கினான் .  3.6.181 
 
3153   இராமன் வாளியால் கரன் வலக்ைக அ ப தல் 
        தாங்கி நின்ற தயரத ராம ம் , 
        ங்கு ணி இைட சு  ெசம் சரம் 
        வாங்குகின்ற வலம் ைக ஒர் வாளியால் 
        ங்கு ேதாெளா  பாாிைட ழ்த்தினான் .  3.6.182 
 
3154   கரன் இடக்ைகயால் ேபார் ெசய்தல் (3154-3155) 
        வலக்ைக ழ்த ம் , மற்ைறக் ைகயால் , ெவற்றி 
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        உலக்ைக , வானத்  உ ம் என ஓச்சினான் ; 
        இலக்குவற்கு ன் வந்த இராம ம் , 
        விலக்கினான் ஒ  ெவம் கதிர் வாளியால் .  3.6.183 
 
3155   விரா  அ ம் க  ெவள் எயி  இற்ற பின் 
        அரா அழன்ற  அைனயவன் , ஆற்றலால் 
        மராமரம் ைகயில் வாங்கி வந்  எய்தினான் , 
        இராமன் அங்கு ஒர் தனிக் கைண ஏவினான் .  3.6.184 
 
3156   கரன் இறந் ப தல் 
        வரம் அரக்கன் பைடத்த ன் , மாையயின் 
        உரம் உைடத் தன்ைமயால் , உலகு ஏைழ ம் 
        பரம் க்கிய பாவத்தினால் , வலக் 
        கரம் எனக் கரன் கண்டம் உற்றான் அேரா .  3.6.185 
 
3157   வானவர் மலர்மைழ ெபாழிய இராமன் விளங்குதல் 
        ஆர்த்  எ ந்தனர் , ஆ னர் , பா னர் , 
        ர்த்  அைமந்தனர் வானவர் மலர் ; 
        த்த ம் ெபா ந்தான் , கதிேரான் திைச 
        ேபார்த்த ெமன் பனி ேபாக்கிய  என்னேவ .  3.6.186 
 
3158   இராமன் சீைதைய அ குதல் 
        னிவர் வந்  ைற ைற ெமாய்ப்  உற , 
        இனிய சிந்ைத இராம ம் , ஏகினான் ; 
        அனிக ெவம் சமம் அத்  ஆர் உயிர் ேபாகத் தான் 
        தனி இ ந்த உடல் அன்ன ைதயல் பால் .  3.6.187 
 
3159   இளவ ம் சீைத ம் இராமைனப் ேபாற்றல் 
        விண்ணில் நீங்கிய ெவய்யவர் ேமனியில் 
        ண்ணின் நீ ம் ெபா க ம் ேபாய் உக , 
        அண்ணல் ரைனத் தம்பி ம் அன்ன ம் 
        கண்ணின் நீாினில் பாதம் க வினார் .  3.6.188 
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3160   விண்ணவர்ேபாற்ற ரன் இ ந்தைம 
        த்தம் ஒன்றில் ந்தவர் ெமாய் ண் நீர் 
        நீத்தம் , ஓ  ெந ம் திைர ேநர் உறக் 
        ேகாத்த ேவைலக் குரல் என வானவர் 
        ஏத்த , ரன் இனி  இ ந்தான் அேரா .  3.6.189 
 
3161   சூர்ப்பணைக கர டைலத்த வி அ தல் 
        இங்கு நின்ற  உைரத் ம் ; இராவணன் 
        தங்ைக , தன்ைக வயி  தகர்த்தனள் , 
        கங்குல் அன்ன கரைனத் தழீஇ , ெந ம் 
        ெபாங்கு ெவம் கு திப் ரண்டாள் அேரா .  3.6.190 
 
3162   சூர்ப்பணைக ேபாதல் 
        'ஆக்கிேனன் மனத்  ஆைச ; அவ் ஆைச , என் 
        க்கிேனா  ய , ந்திேலன் ; 
        வாக்கினால் உங்கள் வாழ்ைவ ம் நாைள ம் 
        ேபாக்கிேனன் ெகா ேயன் 'என்  ேபாயினாள் .  3.6.191 
 
3163   சூர்ப்பணைக இலங்ைகைய அைடதல் 
                 அலங்கல் ேவல் ைக அரக்கைர ஆசு அறக் 
                 குலங்கள் ேவர் அ ப்பான் குறித்தாள் , உயிர் 
                 கலங்கு சூைற வன் ேபார் ெந ங் கால் என 
                 இலங்ைக மா நகர் ெநாய்தின் ெசன்  எய்தினாள் . 3.6.192 
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