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-----------5.1 கட ள் வாழ்த்

படலம் 4847

அலங்க ல் ேதான் ம் ெபாய்ம்ைம அர எனப் தம் ஐந் ம்
விலங்கிய விகாரப் பாட் ன் ேவ பா உற்ற க்கம்
கலங்குவ

எவைரக் கண்டால், ' அவர் என்ப, ைகவில் ஏந்தி

இலங்ைகயில் ெபா தார் அன்ேற, மைறக

க்கு இ தி ஆவார்!

5.1.1

--------5.2 கடல் தா
அ மன் மேகந்திரத் ப் ேப
நா காண்ட ம் க த ம்
ஆண் தைக ஆண்
ஈண்ட
ேவண் த

ேவா

அவ் வாேனார்

படலம் 4848 – 4941
நின்ற நிைலயில்

றக்கம் நா

தான்ெகால் ேவைல இலங்ைக என்
விண்ணா

என்

றக்க

அ கில் கண்டான்;

ஐயம் எய்தா,

ம் ெமய்ம்ைம கண்

உள்ளம் மீட்டான்;

'காண் தகு ெகாள்ைக உம்பர் இல் 'எனக் க த் ள் ெகாண்டான்.
இலங்ைகையக் கண்

ஆரவாாித்தல்

'கண்டெனன் இலங்ைக
மண்டல மதி

ர்! க ெபாழில், கனக நாஞ்சில்,

ம், ெகாற்ற வாயி

ம், மணியில் ெசய்த

5.2.1

3
ெவண் தளக் களப மாட

தி ம், பிற ம்! 'என்னா,

அண்ட ம் திைசகள் எட் ம் அதிரத் ேதாள் ெகாட்
அ மன் தாளால் அ ந்திய மேகந்திரத்

ஆர்த்தான்.

5.2.2

நிகழ்ந்தைவ (4850-4859)

வன் தந்த வாிெகாள் நாகம் வயங்கு அழல் உமி ம் வாய
ெபான் தந்த

ைழகள் ேதா ம் றத்

உராய்ப் ரண்

நின் , அந்தம் இல்லான், ஊன்ற, ெநாிந்
குன்றம் தன் வயி
கல் அ ம்

ேபர்வ,

கீழ் அ ந் ம் நீலக்

கீறிப் பி ங்கின குடர்கள் மான.

ைழ ள்

5.2.3

ஞ்சும் ெபாங்கு உைளச் சிங்கம் ெபாங்கி,

உகல் அ ம் கு தி கக்கி, உள் உற ெநாிந்த; ஊழின்
அகல் அ ம் பரைவ நாண அரற்
குரல ஆகிப்
பகல் ஒளி கரப்ப வாைன மைறத்தன பறைவ எல்லாம்.
ெமாய் உ
ைம உ

ெசவிகள் தாழ்ந்
விசும்பின் ஊ

கு உற,

5.2.4

ைற கால் தள்ள,

நிமிர்ந்த வாலதிய, மஞ்சின்

ெமய் உறத் தழீஇய ெமல் என் பி ெயா ம், ெவ வேலா ம்,
ைக உற மரங்கள் சுற்றிப் பிளிறின களிநல் யாைன.
ெபான்பிறழ் சிைமயக் ேகா

ெபா

5.2.5

உறப், ெபாறி ம் சிந்த,

மின்பிறழ் கு மிக் குன்றம் ெவாிந் உற ெநாி ம் ேவைல,
ன் ற மயி ம்

வா, கண் லம் றத்

நாறா,

வன் பறழ் வாயில் ெகௗவி, வல் யம் இாிந்த மாேதா!
ேதக்கு உ
க்கு உ
தாக்கு உ

சிகரக் குன்றம் திாிந்
ேதாலர், வாளர்,

ெமய் ெநாிந்

சிந்தத்,

ாிதத்தின் எ ந்த ேதாற்றம்,

ெச வில் ேநர்ந்தார் தாளற

சத் தாவி,

ேமக்கு உற விைசத்தார் என்னப் ெபா ந்தனர் விஞ்ைச ேவந்தர்!
தாரைக, சுடர்கள், ேமகம், என்

5.2.6

இைவ தவிரத் தாழ்ந் ,

பார் இைட அ ந் கின்ற படர் ெந ம் பனி மாக் குன்றம்,
கூர் உகிர்க் குவ த் ேதாளான் கூம் எனக், குமிழி ெபாங்க,

5.2.7
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ஆர்க
தா

அ வத்
உகு ந

ேபா
மீ

ஆ ம் கலம் எனல் ஆயிற்

5.2.8

ெமன் சாந்தம், குங்குமம், கு கம், தண் ேதன்,

உகு ெபாலம் தா , என்
உ

அன்ேற!

இத் ெதாடக்கத்த யா ம்

சுைன நீர் ஆ , அ வி ேபாய் உலகின்

ஓதிய குன்றம் கீறிக் கு தி நீர் ெசாாிவ
கடல் உ ம் மத்

இ

சி,

ழ்வ,

ஒத்த!

5.2.9

என்னக் கன வைர திாி ம் காைல,

மிடல் உ
திடல் உ

லன்கள் ெவன்ற ெமய்த் தவர் விசும்பின் உற்றார்,
கிாியில் தத்தம் ெசய்விைன ற்றி ற்றா

உடல் உ

பாசம்

சா, உம்பர்ச் ெசல்வாைர ஒத்தார்.

ெவயில் இயல் குன்றம் கீறி ெவ த்த

5.2.10

ம், ந க்கம் எய்தி

மயில் இயல் தளிர்க்ைக மாதர் தழீஇக் ெகாளப், ெபா ந்த வாேனார்,
அயில் எயிற்

அரக்கன் அள்ளத் திாிந்த நாள், அணங்கு ல்லக்

கயிைலயில் இ ந்த ேதைவத் தனித்தனிக் க த்தல் ெசய்தார்!

5.2.11

ஊறிய நற ம், உற்ற குற்ற ம், உணர்ைவ உண்ணச்,
சீறிய மனத்தர், ெதய்வ மடந்ைதயர், ஊடல் தீர் ற்
ஆறினர், அஞ்சுகின்றார், அன்பைரத் த வி உம்பர்
ஏறினர், இட்

நீத்த ைபங் கிளிக்கு இரங்குகின்றார்.

5.2.12

அ மன் கடல் கடக்க விைரதல்
இத் திறம் நிக ம் ேவைல, இைமயவர்,
த்திறத்
ெதாத்

உ

உலகத்தா ம்,

ைற ைற விசும்பின் ெமாய்த்தார்,

மல ம், சாந் ம், சுண்ண ம், மணி ம்,

'வித்தக! ேசறி 'என்றார்;
ைணவர் கூற் ம்
'கு

னிவர், மற் ம்

ர

ம் விைரவ

ஆனான்.

னி கு த்த ேவைல குப்
இ

என்

5.2.13

யவன் இைச ம்
ம் ெகாள்ைகத்

ஆதல்

ெவ வி , விசயம் ைவகும் விலங்கல் ேதாள் அலங்கல்
சிறி

வி,

ர!

இகழல் பாைல அல்ைல; நீ ேசறி! 'என்னா
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உ வ த்

ைணவர் ெசான்னார்; ஒ ப்பட்டான் ெபா ப்ைப ஒப்பான்.

5.2.14
அ மன் தன் உ ப் க்கைளத் ெதாழிற்ப த்

ேமெல தல் (4862-4863)

'இலங்ைகயின் அளவிற்

எ த்த ேதாற்றம்!

அன்றால், இவ் உ

விலங்க ம் உளதன் ! 'என் , விண்ணவர் வியந்
அலங்கல் தாழ் மார்பன்
ெபாலம் ெக

ேநாக்க,

ன் தாழ்ந் , அ த் ைண அ த்தேலா ம்,

மைல ம், தா

ம்,

தலம் க்க மாேதா!

5.2.15

வால் விைசத் எ த் , வன் தாள் மடக்கி, மார் ஒ க்கி, மானத்
ேதால் விைசத் ேதாள்கள் ெபாங்கக் க த்திைனச் சு க்கித் ண் ம்
கால் விைசத் தடக்ைக நீட் , கண் லம் க வா வண்ணம்,
ேமல் விைசத்

எ ந்தான், உச்சி விாிஞ்சன் நா

உாிஞ்ச

ரன்.

5.2.16

அ மன் ேவகத்தால் நிகழ்ந்தைவ (4864-4869)
ஆயவன் எ தேலா ம், அ ம் பைண மரங்கள் யா ம்,
ேவய் உயர் குன் ம், ெவன்றி ேவழ ம், பிற ம், எல்லாம்
'நாயகன் பணி இ ! 'என்னா, நளி கடல் இலங்ைக தா ம்
பாய்வன என்ன, வானம் படர்ந்தன, ப வம் மான!

5.2.17

இைச உைட அண்ணல் ெசன்ற ேவகத்தால், எ ந்த குன் ம்
பைச உைட மர ம், மா ம், பல் உயிர்க் குல ம், வல்ேல
திைச உறச் ெசன்

ெசன் , ெசறிகடல் இலங்ைக ேச ம்

விைச இல ஆகித் தாழ்ந்
மாெவா , மர ம், மண்
ேபாவ

ாிந்த

கீண்ட

ம், வல்

ழ்ந்த!

5.2.18

ம், மற் ம், எல்லாம்,

ரன் விைசயினால், ணாி ேபார்க்கத்

வின, கீ ம் ேம
ேசவகன் ேசரா

ழ்வன என்ன

ம்

ர்த்தன, சு தி அன்ன

ன்னம் ேச

ம் இயன்ற மாேதா!

ேவைல நல் நீர், கீழ் உறக் கிடந்த நாகர்

5.2.19
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ேவண் ய உலகம் எல்லாம் ெவளிப்பட, மணிகள் மின்ன,
ஆண்தைக அதைன ேநாக்கி, 'அரவி

க்கு அரசன் வாழ் ம்

காண்தகு தவத்தன் ஆேனன் யான் 'எனக் களிப் க் ெகாண்டான்.
ெவய் , வான் சிைறயினால் நீர் ேவைலையக் கிழிய

சி,

ெநாய்தின் ஆர் அ தம் ெகாண்ட ேநான்ைமேய

ம் நாகர்,

'உய் ம் நாம் என்ப

என்ேன? உ வ க் க

எய்தினான் ஆம் 'என்

வ

5.2.20

ழன் ஊழின்

எண்ணி, அலக்கண் உற் , இாியல் ேபானார்!

5.2.21
ள்ளிய மகர மீன்கள்
ஒள்ளிய பைனமீன்
வள் உகிர்

ப் அறச், சுற

ஞ்சத், திவைலய

ரன் ெசல்
ந்

விசும்பில் விைரந்

ெசல்

உற் , இலங்ைக ேமல் தவழ்ந்த மாேதா!

ெபா ள்கள் என்னாம்? எண்திைச சுமந்த யாைன
ம் நாயகன்

காைல, வன் காற்

க்கு உறக் கட ல் ெசல்
ெகாட் உ

தன், நாகம்

அ ெயா ம் ஒ த்த அந்நாள்,

ம்

ரவித் ெதய்வக் கூர்

த்தைலக் கிாிைய ஒத்தான்!

ம், மண்

ம்

அண்டம் உற உள ெசலவின், ஒற்ைறப்

ட்பக விமானம் தான் அவ் இலங்ைக ேமல் ேபாவ
விண்ணவர் ஏத்த, ேவத

னிவரர் வியந்

மண்ணவர் இைறஞ்சச், ெசல்

ஒத்தான்!

தல் ஒழியச் ெசல்

5.2.24

வாழ்த்த,

ம் மா தி, மறம் உள் கூர,

'அண்ணல் வாள் அரக்கன் தன்ைன அ க்குெவன் இன்
கண்

5.2.23

திக் கு சத்தாற்கும்,

கண் லம் க வல் ஆகா ேவகத்தான், கட
உள்படக் கூ

5.2.22

ம் அ மன் ேதாற்றம் (4870-4878)

ந க்கு உற, விசும்பில் ெசல்
ஒ க்கு உ

ஊழிக் கா ன்,

ம் விைச ெபார ம கி, வாாி

தள்ளிய திைரகள்

இ க்கு உ

ங்க,

ம்! 'என்னாக்

ம் கயிைலயங் கிாிைய ஒத்தான்!

மாணியாம் ேவடம் தாங்கி, மலர் அயற்கு அறி

மாண் , ஓர்

5.2.25
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ஆணியாய், உலகுக்கு எல்லாம் அறப்ெபா ள் நிரப் ம் அண்ணல்,
ேசண் உயர் ெந நாள் தீர்ந்த திாிதைலச் சி வன் தன்ைனக்
காணிய விைரவில் ெசல்
மைழ கிழித்
குைழ

5.2.26

உதிர மீன்கள், மறி கடல் பாய, வானம்

உறத், திைசகள் கீற, ேம

ைழ உைடக் கிாிகள்
அழி

ம் கனக மால் வைர ம் ஒத்தான்!

ம் கு

ற்ற,

ங்கக், ேகாட் ன்

குவான்,

காலத்

உறக் க கும் ேவகத் தாைத ம் அைனயன் ஆனான்!

தடக்ைக நால் ஐந்

5.2.27

பத் த் தைலெயா ம் உைடயான் தாேன,

அடக்கி ஐம் லன்கள் ெவன்ற தவம் பயன் அ தலாேல,
ெகடக் குறியாகி, மாகம் கிழக்கு எ
வடக்கு எ ந்

இலங்ைக ெசல்

வழக்கு நீங்கி,
ம் ப தி வானவ

ம் ஒத்தான்!

5.2.28

றத் உறல் அஞ்சி, ேவ ஓர் அரணம் க்கு உைறதல் ேபாக்கி,
மறத் ெதாழில் அரக்கன் வா ம் மாநகர் ம வின் வந்த
திறத்தைக இராமன் என் ம் ேசவகற் பற்றிச் ெசல் ம்
அறத்தைக அரசன் திண் ேபார் ஆழி ம் அைனயன் ஆனான்!
ேகழ் உலாம்

5.2.29

நிலாவில், கிளர் ஒளி இ ைளக் கீறப்,

பாழி மா ேம நாண, விசும் இைடப் படர்ந்த ேதாளான்,
ஆழி சூழ் உலகம் எல்லாம் அ ம் கனல்
ங்க உண் ம்
ஊழிநாள், வடபால் ேதான் ம் உவா

மதி ம் ஒத்தான்!

5.2.30

அடல் எல் ஆம் திகிாி மாயற்கு அைமந்த தன் ஆற்றல் காட்டக்,
குடல் எலாம் அ ணர் சிந்தக், குன்
திடல் எலாம் ெதாடர்ந்

எனக் குறித்

நின்ற

ெசல்லச், ேசண் விசும் ஒ ங்கு அத்ெதய்வக்

கடல் எலாம் கடக்கத் தா ம், க

ழ

ம் அைனயன் ஆனான்!

அ மன் ேவகம் கண்

வானவர் வியத்தல்

நா ேனா

ன் ம் ந க்கு உற, அ க்கும் நாகர்

உலகம்

ேமல் இல் ேமல் நின்ற கா ம் ெசன்ற கூலத்தன், 'விண்
கா னால் அளந்த வான கட்ைட ம் கடக்கக் கால

5.2.31
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வா னால் அளந்தான்! 'என் , வானவர் ம ளச், ெசன்றான்!

5.2.32

அ மன் வா ன் ேதாற்றம் (4880-4881)
விளித் ப் பின் ேவைல தா ம்

ரன் வால், ேவதம் எய்க்கும்

அளித் ப்பின் அ மன் என் ம் அ ந் ைண ெபற்றதா ம்,
களித் ப் ன் ெதாழில் ேமல் நின்ற அரக்கர் கண்
வர் என்ன
ஒளித் ப் பின்ெசல்
ேம ைவ
கார்நிறத்

ம் காலன் பாசத்ைத ஒத்த

அன்ேற!

5.2.33

ம் சூழ்ந் , மீ உற்ற ேவக நாகம்,
அண்ணல் ஏவக் க ழன் வந் உற்ற காைலச்

ேசார்

உ ம் மனத்த தாகிச், சுற்றிய சுற்

நீங்கிப்

ேபர்

கின்றவா ம் ஒத்த , அப் பிறங்கு ேபழ்வால்!

5.2.34

அ மன் ேவகத்தால் நிகழ்ந்தைவ (4882-4884)
குன்ெறா
ெசன்

உ

குணிக்கும் ெகாற்றக் குவ த்ேதாள் குரக்குச் சீயம்,
ேவகத் திண்கால் எறிதரத், ேதவர் ைவகும்

மின்ெதாடர் வானத்
ஒன்ெறா

ஒன்

ஆன விமானங்கள், விைசயில் தம்மில்

உைடயத் தாக்கி, மாக்கடல் உற்ற மாேதா!

5.2.35

வலங்ைகயின் வயிர ஏதி ைவத்தவன் ைவகும் நா ம்
கலங்கிய ! 'ஏகுவான்தன் க த்
'விலங்கு அயில் எயிற்
இலங்ைகயின் அள

ரன்

என் ெகால்? 'என்

ம் கற்பால்;

கிய ேவகம் ெவய்ேயார்

அன் ! 'என்னா, இம்பர் நா

இாிந்த

இப்பால்!

5.2.36
'ஓசைன உலப் இலாத உடம் அைமந்
ேதச ம்,

ம், ெசால்

ம் திமிங்கில கிலங்ேகளா ம்,

ஆைசைய உற்ற ேவைல கலங்க, அன்
சிய கா ன்,

ந்

உைடய! 'என்னத்,
அண்ணல் யாக்ைக

மிதந்தன மீன்கள் எல்லாம்!

ன்ேன நீட் ய அ மன் ைககளின் ேதாற்றம
ைமந்நாகமைலயின் ேதாற்றம் (4846-4892)

5.2.37
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ெபா

அ ம் உ வத்

அன்னான் ேபாகின்ற ெபா

, ேவகம்

த வன தடக்ைக, தள்ளா நிமிர்ச்சிய தம் ள் ஒப்ப,
ஒ

அ ம் குணத்

இ வ ம்

வள்ளல், ஓர் உயிர்த் தம்பி, என்

ன்னர்ச் ெசன்றால் ஒத்தன, இரண்

பா

ம்
ம்!

5.2.38

ைமந்நாகமைலயின் ேதாற்றம் (4846-4892)
இந் நாகம் அன்னான், எறி கால் என ஏகும் ேவைலத்,
திந்நாகம் மா வில் ெசறி கீழ்த்திைச காவல் ெசய் ம்
ைகந் நாகம், அந்நாள் கடல் வந்த
ைமந்நாகம் என்

ஒர் காட்சி ேதான்ற

ம் மைல வான் உற வந்த

மீ ஓங்கு ெசம்ெபான்

அன்ேற!

5.2.39

ஆயிரம் மின் இைமப்ப,

ஓயா அ வித் திரள் உத்தாியத்ைத ஒப்பத்,
தீேயார் உளராகியகால் அவர் தீைம தீர்ப்பான்,
மாேயான், மகரக் கடல்நின்
ல் ஏந்

ேகள்வி

எ ம் மாண்ப

மந்தர ெவற் மானா!

தள்ளற்கு அ ம் நல் சிைற மா

தைழப்ெபா

எள்ளற்கு அ ம் நல் நிறம் எல்ைல இலா
வள்ளல் கடைலக் ெகடநீக்கி, ம ந்

ஆன்

நீங்கக்,

அ ந்திக், கடல் க்குழி, கச்சம் ஆகி

மால் ஏந்த ஓங்கும் ெந

உள் உற்

5.2.40

கரார், லன் ேநாக்கல் உற்றார்

ேபால் ஏந்தி நின்ற தனி ஆண்ைம ெபாறா
கால் ஆழ்ந்

ஆகி!

எ ம் ஓர் உவணத்

ஆழ் ெந

5.2.41
ஓங்க,

ெபாங்க,

ெவௗவி,

அரசு ஏ ம் ஒப்ப!

நீர் இைட ஆதிெயா

5.2.42

அந்தம் ஆகித்

ேதான்றா நின்றான் அ ள் ேதான்றிட ந் ேதான்றி,
ன் ஆம் உலகத்ெதா ம் ற் உயிராய மற் ம்
ஈன்றாைன ஈன்ற சுவணத் தனி அண்டம் என்ன!
'இந்நீாில் என்ைனத் த ம் எந்ைதைய எய்தி அன்றி

5.2.43
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ெசய்ந்நீர்ைம ெசய்ேயன்! 'எனச் சிந்தைன ெசய் , ெநாய்தின்,
அந்நீாில் வந்த
ந்நீாில்

தல் அந்தணன், ஆதி நாள் அம்

ழ்கித், தவம்

வால் இைட
ேகா ஆம்
வா

ற்றி,

ைளத்தவா ேபால்!

5.2.44

குந் , ெபாறாத ெநஞ்சின்

னி சீறிட, ேவைல குளித்த எல்லாம்,

தல் நாயகன் மீள

யன்ற அந்நாள்,

ேதவ ஆசுரர் ேவைலயில் வந்
ைமந்நாகம் எ ந்தகாலத்

எ

திங்கள் என்ன!

5.2.45

நிகழ்ந்தைவ (4893-4897)

நிறம் குங்குமம் ஒப்பன, நீல் நிறம் வாய்ந்த, நீாின்
இறங்கும் பவளக் ெகா

சுற்றின, ெசம்ெபான் ஏய்ந்த,

பிறங்கும் சிகரப் படர்

ன்றில் ெதா ம், பிணாேவா

உறங்கும் மகரங்கள் உயிர்ப்ெபா

உணர்ந்

ேபர!

5.2.46

கூன் சூல் திர் இப்பி குைரக்க நிைரத்த பாசி
வான் சூல் மைழ ஒப்ப வயங்கு பளிங்கு ன்றில்
தான் சூலநாளில் தைக த்தம் உயிர்த்த சங்கம்
மீன்சூழ்வ ம் அம்

ெவண்மதி

சீற!

5.2.47

பல்லாயிரம் ஆயிரம் காசு இனம் பா இைமக்கும்
கல்லார் சிமயத் தடம் ைகத்தலம் நீண் காட் த்
ெதால் ஆர்க
ள் க ழ்கி வயங்கு ேதாற்றத்
எல் ஆர் மணி ஈட்டம்

கந்

எ கின்ற

என்ன!

5.2.48

மைனயில் ெபா மாக ெந ங்ெகா மாைல ஏய்ப்ப
விைனயில் திரள் ெவள் அ வித்திரள் ங்கி ழ
நிைனவில் கட
எழேலா ம் உணர்ந் நீங்காச்
சுைனயில் பைனமீன் திமிேலா
ெகா
சு

நாெலா

இரண்

ள்ள!

குலப்பைக, குற்றம்

ஞானம் ெவளிப்பட, உய்ந்த

விடம் நாகம்

ெதாடர்ந்

5.2.49

ன் ம்,

யக்கு இலார்ேபால்,

ைழத்தைல விம்மல் உழந் ,

ெந நாள் ெபாைற உற்ற உயிர்ப் நிமிர்ந்

ங்கி,
நிற்ப!

5.2.50
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அ மன் ைமந்நாகத்ைதக் கண்
எ ந்

ஓங்கி, விண்ேணா

உ ந்

ஓ

ெகா ந்

அயிர்த்தல்

மண் ேநாக்க, இலங்கும் ஆ

காலத்திைட, உம்பாின் உம்பர் எங்கும்
ஓ

நின்ற ெகா ங்குன்ைற வியந்

அ ங்கா மனத்

அண்ணல், 'இ

ேநாக்கி,

என்ெகால்? ' எனா அயிர்த்தான்.

5.2.51
அ மன் ைமந்நாகத்ைதத் தைல கீ றத் தள்ளி ேமெல தல்
'நீர்ேமல் படரா, ெந ங்குன்
சீர்ேமல் படரா

நிமிர்ந்

நிற்றல்

'எனச் சிந்ைத உணர்ந் , ெசல்வான்,

ேவர் ேமல்பட வன்தைல கீழ்ப்பட,

க்கி, விண்ேணார்

ஊர்ேமல் படரக் க

உயர்ந்தான்!

உம்பாின் மீ

5.2.52

ைமந்நாகம் மீண் ம் எ ந் அ மெனா கூறல் (4900-4904)
உந்தா ன் உைலந் உயர் ேவைல ஒளித்த குன்றம்
சிந்தாகுலம் உற்ற ; பின்ன ம் தீர்வில் அன்பால்
வந் ஓங்கி ஆண் ஓர் சி மா ட ேவடம் ஆகி
'எந்தாய்! இ

ேகள்! 'என இன்ன இைசத்த

அன்ேற.

5.2.53

'ேவற் ப் லத்ேதான் அலன், ஐய! விலங்கல் எல்லாம்
மாற் ச் சிைற என் , அாி, வச்சிரம் மாண ஓச்ச,
ற் ப்பட

றிய ேவைலயின், ேவைல உய்த் க்

காற் க்கு இைறவன் எைனக் காத்தனன், அன் காந்த. '

5.2.54

'அன்னான் அ ங்காதலன் ஆத ன் அன்
ண்ட
என்னால் உனக்கு ஈண் ெசயற்கு உாித்தாய இன்ைம
ெபான்னார் சிகரத் இைற ஆறிைன ேபாதி என்னா
உன்னா உயர்ந்ேதன் உயர்விற்கும் உயர்ந்த ேதாளாய்!
'கார் ேமக வண்ணன் பணி

ண்டனன், கா ன் ைமந்தன்

ேதர்வான் வ கின்றனன் சீைதையத், ேதவர் உய்யப்

5.2.55
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ேபர்வான் அயல் ேசறி, இதில் ெப ம்ேப

இல்! 'என்ன

நீர்ேவைல ம் என்ைன உைரத்த , நீதிநின்றாய்!
'நல் தாயி

ம் நல்லன் எனக்கு இவன்! என்

5.2.56

நா

இற்ேற, இைற! எய்தினன்; ஏய ேகா என்னால்;
ெபான்தார் அகல் மார்ப தம் இல் ைழ வந்த ேபாேத
உற்றார்ெசயல் மற் ம் உண்ேடா? 'என உற்

உைரத்தான்.

5.2.57

அ மன் ைமந்நாகத்ைத ேநாக்கல்
உைரத்தான் உைரயால், இவன் ஊ
விைரத் தாமைர வாள்

கம் விட்

சிாித்தான் அளேவ சிறி

இலன் என்ப
விளங்க,

ரன்

அத்திைசச் ெசல்ல ேநாக்கி,

வைரத்தாழ் ெந ம் ெபான் கு மித் தைல மா
அ மன் ைமந்நாகத்ெதா
'வ ந்ேதல்! இ

உன்னி,

என்?

கண்டான்.

5.2.58

கூறல் (4906-4907)
ைண வானவன் ைவத்த காதல்!

அ ந்ேதன் இனி யா ம் ஒன் , ஆைச நிரப்பி அல்லால்;
ெப ந் ேதன்ெமாழி சார நின் அன் பிணித்த ேபாேத
இ ந்ேதன்,

கர்ந்ேதன் : இதன்ேமல் இனி ஈவ

' ன்பின் சிறந்தார் இைட உள்ளவர் காதல்,
பின்பின் சிறந்தார்; குணம் நன்
என்பின் சிறந்

ஆய

அன்பின் சிறந்தாய

'ஈண்ேட க

ற்றப்
என்னல் ஆேம?

சைன யார்கண் உண்ேட? '

அ மன் ைமந்நாகத்ைதப் பாராட்

5.2.59

இ ! ெபற்ற யாக்ைகக்கு

ஒர் ஊற்றம் உண்
ஒர்

என்ேனா? '

ேம

ம் ெசல்

5.2.60

தல்

ஏகி, இலங்ைக விலங்கல் எய்தி,

ஆண்டான் அ ைமத் ெதாழில் ஆற்ற ன் ஆற்றல் உண்ேட?
மீண்டால்

கர்ேவன் நின் வி ந்

'என ேவண் , ெமய்ம்ைம

ண்டான் அவன் கண் லம் பிற்பட,

ன் ேபானான்.

5.2.61
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அ மன் விைர
ெசவ்வான் கதி ம், குளிர் திங்க
ெவவ்ேவ

அரணங்க

ம், ேதவர் ைவகும்

ம், மீெனா , ேமகம், மற் ம்,

எவ்வாய் உலகத்த ம், ஈண்

இ ந்த தம்மின்

ஒவ்வாதன ஒத்திட, ஊழி ெவம் கா

ம் ஒத்தான்!

5.2.62

அ மன் விைரவால் நிகழ்ந்தைவ (4910-4911)
நீர்ேமல் கடல்ேமல் நிமிர்கின்ற நிமிர்ச்சி ேநாக்காப்,
பார்ேமல் தவழ் ேசவ பாய் நடவாப் பதத் என்
ேதர்ேமல் குதிெகாண்டவன், இத்திறம் சிந்ைதெசய்தான்!
ஆர்ேமல்ெகால்? என்
வாள் ஒத்
நீள் ஒத்

எண்ணி, அ க்க

ஒளிர் வால் எயி

ம் ஐயம் உற்றான்!

5.2.63

ஊழின் ம ங்கு இைமப்ப,

உயர் ேதாளின் விசும் நிரம் ெமய்யின்,

ேகாள் ஒத்தவன் ேமனி, விசும் இ
நாள் ஒத்த

கூ

ெசய் ம்

: ேமல் ஒளி கீழ் இ ள் உற்ற ஞாலம்!

5.2.64

சுரைச ேதான் தல்
'

ன்

ஏன்
ஆன்

உற்ற தலத்திைட
உற்

ற்றிய

வந்தான் வ

ன்பம்

எம்ைம உணர்த்

ப்பான்
நீ! 'என்

உற்ற வாேனார் குைறேநர, அரக்கி ஆகித்,

ேதான் ற்

நின்றாள், சுரைசப் ெபயர்ச் சிந்ைத

சுரைசகூற்

(4913-4914)

ேபழ்வாய் ஒர் அரக்கி உ க்ெகா

யாள்.

5.2.65

ெபட்பின் ஓங்கிக்,

'ேகாள்வாய் அாியின் குலத்தாய்! ெகா ங் கூற் ம் உட்க
வாழ்வாய் எனக்கு ஆம் இடமாய் வ வாய் ெகால்? 'என்னா,
நீள்வாய் விசும் ம் தன

உச்சி ெந க்க நின்றாள்!

'தீேய எனல் ஆய பசி பிணி தீர்த்தல் ெசய்வான்

5.2.66
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ஆேய விைர

உற்

எைன அண்மிைன, வண்ைமயாள!

நீேய இனி வந் , நிணங்ெகாள் பிணங்கு எயிற்றின்
வாேய குவாய்! வழி மற்

இைல வானின்! 'என்றாள்.

5.2.67

அ மன்கூற்
'ெபண்பால் ஒ
உண்பாய் என

நீ பசிப் பீைழ ஒ க்க ெநாந்தாய் :
ஆக்ைகைய : யான் உதவற்கு ேநர்வல்,

விண்பாலவர் நாயகன் ஏவல் இைழத்

மீண்டால்,

நண்பால் 'எனச் ெசால் னன், நல் அறிவாளன்; நக்காள்.

5.2.68

சுரைச கூற் ம் அ மன் கூற் ம்
'காய்ந்

ஏழ் உலகங்க

ஆர்ந்ேத பசிதீர்வன்! இ
ஓர்ந்தா
ேசர்ந்

ம், 'இகந்

ம் காண நின் யாக்ைக தன்ைன
ஆைண! 'என்

ஒ ேவன்! நின

அன்னள் ெசான்னாள்.

ஊழில் ேபழ்வாய்ச்

ஏகுகின்ேறன், வைலயாம் எனில் தின்றி ! 'என்றான்.

அ மன் ேப

க் ெகாள்

5.2.69

தல்

அக்காைல அரக்கி ம் அண்டம் அனந்தம் ஆகப்
க்கால் நிைறயாத ைழப் ெப வாய் திறந்
விக்கா

வி ங்க நின்றாள்; அ ேநாக்கி

ரன்

திக்கு ஆர் அவள்வாய் சிறிதாம்வைக ேசணில் நீண்டான்.

5.2.70

அ மன் சுரைச வா ள் க்கு மீளல்
நீண்டான், உடேன சு ங்கா, நிமிர் வாய் இடத்தின்
ஊண்தான் என உற் , ஒர் உயிர்ப் உயிராத
மீண்டான்! அ

கண்டனர் விண் உைறேவார்கள் : 'எம்ைம

ஆண்டான் வலன்! 'என்
சுரைச ஏத்ெதா

ன்னம்

அலர்

ய், ெந

ஆசி ெசான்னார்.

தன் ெசன்றைம (4919-4921)

5.2.71
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மின் ேமல் படர் ேநான்ைமயின் ஆம் உடல்
தன்ேமனியளாய், அவள், தாயி
'என் ேமல்

யாதன? 'என்

ெபான் ேமனிய

ம், ெந

க்கம் நீங்கித்,

ம் அன் தாழ,
இனி

ஏத்தி நின்றாள்.

ஆசி ைனந் , ேபானான்.

5.2.72

கீதங்கள் இைசத்தனர் கின்னரர் கீதம் நின்ற
ேபதங்கள் இயம்பினர் ேபைதயர் ஆடல் மிக்க
தங்கள் ெதாடர்ந்
கழ்ந்தன சுேரசர்
ேவதங்கள் இயம்பினர் தென◌்றல் வி ந்

ெசய்ய!

5.2.73

மந்தாரம் உந் மகரந்தம் மணந்த வாைட
ெசந்தாமைர வாள் கத் ச் ெசறி ேவர் சிைதப்பத்
தம்தாம் உலகத்திைட விஞ்ைசயர் பாணி தாழாக்
கந்தார

ைணக்களி ெசஞ்ெசவி தாழ்ந்

ங்க.

5.2.74

அங்காரதாைர ேதாற்றம் (4922-4924)
ெவம் கார்நிறப் ணாி ேவேற ம் ஒன் அப்
ெபாங்கு ஆர்க ப் னல் தரப் ெபா வேத ேபால்
'இங்கு ஆர் கடத்திர் எைன? 'என்னா எ ந்தாள்
அங்காரதாைர பிறி

ஆலாலம் அன்னாள்!

5.2.75

காதக் க ம் குறி கணத் இ தி கண்ணாள்
பாதச் சிலம்பின் ஒ ேவைல ஒ பம்ப
ேவதக் ெகா ஞ்சுடைர நா ெந ேமல்நாள்
ஓதத்

இன் ஊ

வ

ைகடவைன ஒத்தாள்!

5.2.76

ண்டப் பிைறத் ைண எனச் சுடர் எயிற்றாள்;
கண்டத் திைடக் கைற உைடக் கட ள் ைகம்மா
ண்டத் உாித்த உாியால் ளாி வந்தான்
அண்டத்தி

க்கு உைற அைமத்தைனய வாயாள்!

அங்காரதாைரையக் கண்ட அ மன் க திய
நின்றாள் நிமிர்ந்
வன் தாள் அலம்ப

(4925-4926)

அைல ெந ங்கட ன் நீர் தன்
வான்

க

ெவௗவ;

5.2.77
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அன்

ஆய்திறத்தவன் அறத்ைத அ ேளா ம்

தின்றாள் ஒ த்தி இவள்! என்ப

ெதாிந்தான்.

5.2.78

ேபழ் வாய் அகத் அல ேபர் உலகம்
ம்
நீள் வான் அகத்தின் இைட ஏகும் ெநறி காணான்
வாழ் வான் அ க்க வளர்வாள் பில வயிற்ைறப்
ேபாழ்வான் நிைனத்

இைனய வாய்ெமாழி கன்றான்.

5.2.79

அ மன் வின தல்
'சாயா வரம் த வினாய்; தழிய பின் ம்
ஓயா உயர்ந்த விைச கண் ம் உணர்கில்லாய்!
வாயால் அளந் ெந வான்வழி அைடத்தாய்!
நீ யாைர? என்ைன இவண் நின்ற நிைல? 'என்றான்.

5.2.80

அங்காரதாைர ம ெமாழி
'ெபண்பால் எனக் க
ெபற்றி ஒழி! உற்றால்
விண் பாலவர்க்கும் உயிர்
வ ெமய்ேய!
கண்பால் அ க்க உயர் காலன் வ ேம ம்
உண்பால் ஒ த்தி; அ

ஒழிப்ப

அாி ! 'என்றாள்.

அ மன் அங்காரதாைரயின் வா ள் க்கு வயிற்றிைனக் கிழித்

5.2.81
ெவளிப்படல்

திறந்தாள் எயிற்ைற அவள்! அண்ணல் இைட ெசன்றான்!
அறந்தான் அரற்றிய ! அயர்த் அமரர் எய்த்தார்!
இறந்தான் எனக்ெகா ; ஒர் இைமப்பதனின்

ன்னம்

பிறந்தான்! எனப் ெபாிய ேகாளாி ெபயர்ந்தான்!
அங்காரதாைர வயிற்றி

ந்

5.2.82

ெவளிவந்த அ மன் ேதாற்றம் (4930-4931)

கள்வாய் அரக்கி கதறக் குடர் கணத்தில்
ெகாள் வார் தடக்ைகயன் விசும்பின்மிைச ெகாண்டான்
ள் வாய் ெபா ப்பின் ைழ எய்தி மிக ெநாய்தின்
உள் வாழ் அரக் ெகா

எ

திண் க

ழன் ஒத்தான்!

சாகா வரத் தைலவாில் திலகம் அன்னான்

5.2.83
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ஏகா அரக்கி குடர் ெகாண் உடன் எ ந்தான்
மா கால் விைசக்க வடம் மண்ணில் உற வாேலா
ஆகாயம் உற்ற கத க்கு உவைம ஆனான்!

5.2.84

அ மன் ெவன்றியால் நிகழ்ந்தைவ
ஆர்த்தார்கள் வானவர்கள்; தானவர் அ ங்கா
ேவர்த்தார்; விாிஞ்ச

ம் வியந்

மலர்ெவள்ளம்

ர்த்தான்; அகன் கயிைலயில் ெதாைல
பார்த்தான்;

இேலா

ம்

னி தைலவர் ஆசிகள் பகர்ந்தார்.

5.2.85

அ மன் மீண் ம் ஏகுதல்
மாண்டாள் அரக்கி; அவள் வாய் வயி கா ம்
கீண்டான் இைமப்பின் இைட ேம கிாி கீழா
நீண்டான் வயக் கதி நிைனப்பின் ெந
என்னப்
ண்டான் அ க்கன் உயர் வானின்வழி ேபானான்!
அ மன் நிைன

5.2.86

(4934-4935)

'ெசாற்றார்கள் ெசாற்ற ைண பல ெதாைகய அன்ேறா?
ற்றா
ந்த ெந வானின் இைட ந்நீ
ாில் தாவி எற் எனி ம் யான் இனி இலங்ைக
உற்றால் விலங்கும் இைட

'என உணர்ந்தான்.

5.2.87

'ஊ க
ஊ வன; ஊறில் அறம் உன்னாத்
ேதறல் இல் அரக்கர் ாி தீைம அைவ தீரா
ஏ வைக இங்கு உள ; இராம! என எல்லாம்
மா ம்; அதின் மா

பிறி

இல் 'என மதித்தான்.

5.2.88

அ மன் பவளமைலயில் பாய்தல்
தசும் உைடக் கனகம் நாஞ்சில் க மதில் தணித்

ேநாக்கா,

அசும் உைடப் பிரசத் ெதய்வக் கற்பக நாட்ைட அண்மி,
விசும் இைட ெசல்

ம்

ரன் விலங்கி ேவ , இலங்ைக

ர்ப்
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பசும் ைடச் ேசாைலத்

ஆங்ேகார் பவள மால் வைரயில் பாய்ந்தான்!

5.2.89

பவளமைல ச த்தல்
ேமக்கு உறச் ெசல்ேவான் பாய, ேவைலேமல் இலங்ைக ெவற்
க்கு உ த் , அங்கும் இங்கும் தள் ற, டங்கும் ேநான்ைம,
ேபாக்குறற்கு இைட றாகப் யெலா ெபாதிந்த வாைட
தாக்குறத் தகர்ந்

சா ம் கலம் எனத் தக்க

அன்ேற!

5.2.90

அ மன் இலங்ைகையக் காண்டல்
மண் அ

உற் , மீ

வான் உ

எண் அ

அற்ற குன்றில் நிைலத்

விண்ணிைட உலகம் என்
கண்ண

ைவத்த

வரம்பின் தன்ைம
நின்

எய்த ேநாக்கி,

ம் ெமல் யல், ேமனி ேநாக்கக்

அன்ன, இலங்ைகையக் கண்ணில் கண்டான்!

5.2.91

அ மன் இலங்ைகைய வியத்தல் (4939-4941)
நல் நகர் அதைன ேநாக்கி, நளினக் ைக மறித் , 'நாகர்
ெபான் நகர் இதைன ஒக்கும் என்ப

ல்

அந்நகர், இதனின் நன்ேறல், அண்டத்ைத
இந்நகர் இ ந்

, அம்மா!
ம் ஆள்வான்

வாழான்! இ , அதற்கு ஏ ! 'என்றான்.

5.2.92

'மாண்ட ஓர் நிலத்திற்றாம் 'என் உணர்த் தல் வாய்ைமத் அன்றால்!
ேவண் ய ேவண் ன் எய்தி ெவ ப் இன்றி விைழந்த ய்க்கும்
ஈண்
ஆண்

அ ம் ேபாக இன்பம் ஈ
அ

றக்கம்! அஃேத அ மைறத்

'உள் லம் எ
தெட◌் உ
ட் லம்

இல , யாண் க் கண்டாம்,

என்பர் ஓசைன; உலகம்

ணி ம், அம்மா!

5.2.93

ன்றில்

ெபா ள்கள் எல்லாம் இதன் உைழச் ெசறிந்த என்றால்,
ணங்கு ேகள்வி

ைழவினர் எனி

ம், ேநாக்கும்

கண் லம் வரம்பிற்றாேம? காட்சி ம் கைரயிற்றாேம?
------------------

5.2.94
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5.3 ஊர் ேத

படலம் (4942- 5175)

இலங்ைக நகர மாடவ ணைன (4942-4949)
ெபான்ெகாண்

இைழத்த? மணிையக்ெகா

மின்ெகாண்

அைமத்த? ெவயிைலக்ெகா

என்ெகாண்

இயற்றிய? எனத் ெதாி

வன் ெகாண்டல் விட்

மதி

ெபாதிந்த?
சைமத்த?

இலாத

ட் வன மாடம்!

5.3.1

நாக ஆலயங்ெகளா நாகர் உலகும் தம்
பாகு ஆர் ம ங்கும் இல என்ன உயர் பண்ப!
ஆகாயம் அஞ்ச அகல் ேம ைவ அ க்கும்
மாகால் வழங்கு சி

தென◌்றல் என நின்ற!

5.3.2

மாகாாின் மின்ெகா மடக்கினர் அ க்கி
மீகாரம் எங்க ம் ந ம் கள் விளக்கி
ஆகாய கங்ைகயிைன அங்ைகயினின் அள்ளிப்
பாகு ஆய ெசம் ெசால் அவர்
பஞ்சி ஊட் ய பரட்

சுப

அகாரம்!

5.3.3

இைச கிண்கிணிப் ப மச்

ெசம் ெசவிச் ெச ம் பவளத்தின் ெகா ஞ் சுடர் சிதறி,
மஞ்சின் அஞ்சன நிறம் மைறத் அரக்கியர் வ த்த
அம் சில் ஓதிேயா

உவைமய ஆக்குற அைமவ!

5.3.4

நான நாள் மலர்க் கற்பக ந விைர நான்ற
பானம் வாய் உற ெவ த்த தாள் ஆ உைடப் பறைவ
ேதன் அவாம் விைரச் ெச ங் க நீர்த் யில் ெசய்ய
வான யா

தம் அரமியத் தலம் ெதா ம் ம ப்ப!

5.3.5

குழ ம், ைண ம், யா ம், என் இைனயன குைழய,
மழைல ெமன்ெமாழி கிளிக்கு இ ந் அளிக்கின்ற மகளிர்
சுழ ம் நல்ெந ம் தடமணிச் சுவர்ெதா ம் வன் ம்
நிழ

ம், தம்ைம ம், ேவற் ைம ெதாிவ

நிைலய!

5.3.6

இைனய மாடங்கள், இந்திரற்கு அைமவர எ த்த
மைனயின் மாட்சிய என்னின், அச் ெசால்

ம் மாசு உண்

ம் :
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அைனயவாம் எனின், அரக்கர்தம் தி

க்கும் அளைவ,

நிைனயலாம்? அன்றி உவைக ம் அன்னதாய் நிற்கும்!
மணிகள் எத் ைண ெபாிய ம், மால் தி
அணி ம் காசி

5.3.7

மார்பின்

ம் அகன்றன உள எனல் அாிதால்;

திணி ம் நல் நகர்த் தி மைன, ெதய்வமாத் தச்சன்
ணிவின் வந்தனன் ெதாட்

அழகு இைழத்த அத் ெதாழில்கள்!

5.3.8

அரக்கர்ெப ைம
மரம் அடங்க

ம் கற்பகம் : மைன எலாம் கனகம் :

அர மடந்ைதயர் சிலதியர் அரக்கியர்க்கு; அமரர்
உரம் அடங்கி வந் உைழயராய் உழல்குவர் : ஒ வர்
தரம் அடங்குவ

அன்

இ ! தவம் ெசய்த தவமால்!

5.3.9

இராவணன் ெப ைம
ேதவர் என்பவர் யா ம் இத் தி நகர்க்கு இைறவற்கு
ஏவல் ெசய்பவர் ெசய்கிலாதவர் எவர்? என்னின்
வர் தம்
ம் ஒ வன் அங்கு உைழயனா ய
தாவில் மாதவம் அல்ல

பிறி

ஒன்

ம்!

தகுேமா?

5.3.10

பைடமிகுதி (4952-4953)
ேபார் இயன்றன ேதாற்ற என்

இகழ்த ல், றம்ேபாய்

ேநர் இயன்ற வன் திைசெதா ம் நின்ற மா நிற்க,
ஆாியன் தனித் ெதய்வ மாக் களி ம், ஓர் ஆழிச்
சூாியன் தனித் ேத ேம, இந்நகர்த் ெதாகாத!

5.3.11

வா ம் மன் உயிர் யாைவ ம் ஒ வழி வா ம்
ஊழி நாயகன் தி வயி ஒத் ள இவ் ஊர்!
ஆழி அண்டத்தின், அ க்கன்தன் அலங்கு ேதர்ப் ரவி
ஏ ம் அல்லன, ஈண்
பலவைகெயா

உள குதிைரகள் எல்லாம்!

5.3.12
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தழங்கு ேபாியின் அரவ ம், தைக ெந ம் களி
ழங்கும் ஓைத ம்,
ெகா ங் குழல்

ாிநீர்

ழக்ெகா

க் குதைலயர்

ழங்கும்;

ரக் குர ன்,

வழங்கும் ேமகைலக் கிண்கிணி வயின்ெதா ம் மைற ம்!

5.3.13

இலங்ைகநகாின் ெப ைம (4955-4959)
மரகதத்தி ம், மற் உள மணியி ம், வைனந்த
குரகதத் தனித் ேதர் எலாம் இைமப் இல் பல் ேகா
இரவி ெவட்க நின்

இைமக்கின்ற இயற்ைகய என்றால்,

நரகம் ஒக்குமால் நல் ெந ம்
தி கு ெவம் சினத்

உ குகின்ற
அண்டம்

5.3.14

அரக்க ம் க நிறம் தீர்ந்தார்,

அ கு ேபாகின்ற திங்க
ப கும் இந்நகர்த்

றக்கம் இந்நகர்க்கு!

ம் ம

அற்ற , அழைகப்

ன் ஒளி பரத்த ல், பசும்ெபான்

ேபான்

உள

உலகு சூழ் உவாி!

5.3.15

ற்ற ம் வி ங்கு இ ள் அகற் ம் நின் , அகல்வான்

கண்ட அத் தனிக் க நகர் ெந மைன; கதிர்கட்கு
உண்

அவ் ஆற்றல் என்

விண்டவாய்ச் சி
ேத

உைரப் அாி ! ஒப்பி ல், தம் ன்

மின்மினி என்ன ம் விளங்கா!

5.3.16

ம், சாந்த ம், மான்மதச் ெசறி ந ம் ேச ம்,

வான நாள் மலர் கற்பக மலர்க ம், வய மாத்
தான வாாி ம் நீெரா ம த்த ல் தழீஇய
மீ

ம், தா

ம், ஓர் ெவறிமணம் கம மால் ேவைல!

5.3.17

ெதய்வத் தச்சைன கழ் ேமா? ெசங்கண் வாள் அரக்கன்
ெமய் ஒத்
ஐயப்பா

ஆற்றிய தவத்ைதேய வியத் ேமா? விாிஞ்சன்
இலா வரத்ைதேய மதித் ேமா? அறியாத்

ெதாய்யல் சிந்ைதேயம் யாவைர யா
ெபாழில் சிறப்

என்

திப்ேபம்?

5.3.18
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வா ம் நில ம் ெப மா இனி மற் ம் உண்ேடா?
கா ம் ெபாழி ம் இைவ ெசங் கனகத்தினா ம்
ஏைன மணியா ம் இயற்றிய ேவ ம் யா ம்
ேத

ம் மல ம் கனி ம் தரச் ெசய்த ெசய்ைக.

5.3.19

ேகா ரவ ணைன
நீ ம், ைவய ம், ெந ப் ம், ேமல் நிமிர் ெந ம் கா

ம்

மாாி வான ம், வழங்கல வாகும் தம் வளர்ச்சி
ஊாின் இந் ெந ம் ேகா ரத்
ேம

உயர்ச்சி கண்

எங்ஙனம் விளர்க்குேமா உடல்

உணர்ந்தால்,

ற் ம் ெவள்கி?

5.3.20

மதில் வ ணைன (4962-4965)
ன்னம் யாவ ம், 'இராவணன்

னி ம் என்

எண்ணிப்

ெபான்னின் மாநகர் மீச்ெசலான் கதிர் 'எனப் கல்வார்;
கன்னி ஆைரயின் ஒளியினில் கண்வ க் கு தல்
உன்னி, நாள்ெதா ம் விலங்கினன் ேபாதைல உணரார்!

5.3.21

'தீய ெசய்குநர் ேதவரால், அைனயவர் ேச ம்
வாயில் இல்ல ஓர் வரம் அைமக்குவன் 'என மதியாக்
காயம் என் ம் அக் கணக்கு அ பதத்ைத ம் கடக்க
ஏ ம் நல் மதில் இட்டனன், கயிைல அன்

எ த்தான்!

5.3.22

கறங்கு கால் கா, கதிரவன் ஒளி கா, மற
மறம் கா , இனி, வானவர் கார் என்ைக வம்ேப!
திறம் காலத் ள், யாைவ ம் சிைதயி

ம் சிைதயா

அறம் கா , இந்த அணிமதிள் கிடக்ைகநின்

அகத்தின்!

5.3.23

ெகாண்ட வான் திைரக் குைரகடல் இைடயதாய்க் கு மி
எண் தவா விசும் எட்ட நின் இைமக்கின்ற இயல்பால்,
பண் அரா அைணப் பள்ளியான் உந்தியில் பயந்த
அண்டேம ம் ஒத்

இ ந்த

இவ் அணி நகர் அைமதி!

5.3.24
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இலங்ைகநகர் வாழ்ேவார் ெசயல் (4966-4981)
பா வார் பலர், எண் இல் மற்
ஆ வார்கள், மற்
கூ

அவாி

அவாி

ம் பல ளர் அைமதி

வாாிைட இன்னியம் ெகாட் வார்,
காண்கு ம் ேதவரால் வி

வானம் மாதேரா
ஆன மாதேரா

இக

ம் பலரால்
ட்

இல்

நடம் காண்பார்!

5.3.25

வர் விஞ்ைசயர் மகளிர்,

ஆ வர் இயக்கியர், அவைரச்

ேசாைன வார் குழல் அரக்கியர் ெதாடர்குவர், ெதாடர்ந்தால்,
ஏைன நாகியர் அ

நடக் கிாிைய ஆய்ந்தி ப்பார்!

5.3.26

ெசல்வ வளம்
இைழ ம், ஆைட ம், மாைல ம், சாந்த ம், ஏந்தி
உைழயர் என்ன நின் உத வ நிதியங்கள்! ஒ வர்
விைழ ம் ேபாகேம இங்கு இ ? வாய்ெகா
குைழ ம்! ெநஞ்சினால் நிைனயி

விளம்பின்,

ம் மாசு என்

ெகாள்

ம்!

5.3.27

நகர் அைமத்த திறம்
ெபான்னின் மால்வைரேமல் மணி ெபாழிந்தன ெபா வ,
உன்னி, நான் கத்

ஒ வன் நின்

ஊழ் ைற உைரப்பப்

பன்னி நாள் பல பணி உழந் , அாிதினில் பைடத்தான்,
ெசான்ன வானவர் தச்சனாம், இந்நகர்

திப்பான்!

5.3.28

மகர ைணயின் மந்தர கீதத் மைறந்த
சகர ேவைலயின் ஆர்க ! திைச கம் த
ம்
சிகர மாளிைகத் தலம் ெதா ம் ெதாிைவயர் தீற் ம்
அக

மத்தின் அ ந்தின

கில் குலம் அைனத் ம்!

பளிக்கு மாளிைகத் தலம் ெதா ம், இடம் ெதா ம், பசுந்ேதன்
ளிக்கும் கற்பகத் தண் ந ம் ேசாைலகள் ேதா ம்,
அளிக்கும் ேதறல் உண் , ஆ நர் பா நர் ஆகிக்,

5.3.29
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களிக்கின்றார் அலால், கவல்கின்றார் ஒ வைரக் காேணன்!

5.3.30

ேதறல் மாந்தினர், ேதன் இைச மாந்தினர், ெசவ்வாய்
ஊறல் மாந்தினர், இன் உைர மாந்தினர், ஊடல்
கூறல் மாந்தினர், அைனயவர்த் ெதா

, அவர் ேகாபத்

ஆறல் மாந்தினர், அரக்கியர்க்கு உயிர் அன்ன அரக்கர்!

5.3.31

எறித்த குங்குமத் இள ைல எ திய ெதாய்யில்
க த்த ேமனியில் ெபா ந்தன! ஊட ல் கனன்
மறித்த ேநக்கியர் மலர் அ மஞ்சுளப் பஞ்சி
குறித்த ேகாலங்கள், ெபா ந்தில, அரக்கர்தம் குஞ்சி!

5.3.32

விளாிச் ெசால் யர் ஓதியால், ேவைல ள் மிைடந்த
பவளக் ேகா

எனப் ெபா ந்த ! பைடெந ம் கண்ணால்,

குவைளக் ேகாட்டகம் க த்த ! குளிர் கக் கு வால்,
ளாிக் கான ம் ஒத்த ,
எ ந்தனர் திாிந்
கிழிந்தில

ைவகும் இடத்ததாய், இன்

அண்டம், என்

அழிந் நின்
ேவ

ழங்குநீர் இலங்ைக!

ஆவ

5.3.33
கா ம்

ம் இதைனேய கிளப்ப

அல்லால்,

என்ேன? அலர் உேளான் ஆதி ஆக, ஒழிந்த

உயிர்கள் எல்லாம், அரக்க க்கு உைற ம் ேபாதா!

காயத்தால் ெபாியர்,

ரம் கணக்கு இலர், உலகம் கல்

ஆயத்தார், வரத்தின் தன்ைம அள
மாயத்தார், அவர்க்கு எங்ேக

ம்

அற்றார், அறிதல் ேதற்றா

ம் வரம் ம் உண்டாேம? மற்ேறார்

ேதயத்தார் ேதயம் ேசர்ந்தால், ேதர்விலார் ெச விற் ேசறல்!
கழல் உலாம் கா

5.3.34

5.3.35

ம், கால ேவல் உலாம் ைக ம், காந் ம்

அழல் உலாம் கண்

ம், இல்லா ஆடவர் இல்ைல! அன்னார்

குழல் உலாம் களி வண்

ஆர்க்கும் குஞ்சியால், பஞ்சி குன்றா

மழைல யாழ்க் குதைலச் ெசவ்வாய் மாத ம் இல்ைல மாேதா!
கள் உறக் கனிந்த பங்கி அரக்கைரக் க த்த! காதல்
ள் உறத் ெதாடர்வ, ேமனி லால் உறக் க

ேபாவ,

5.3.36
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ெவள் உ ப் எயிற்ற, ெசய்ய தைலயன, காிய ெமய்ய,
உள் உறக் களித்த, குன்றின் உயர்ச்சிய, ஓைட யாைன!

5.3.37

வள்ளி ண் ம ங்குல் என்ன, வானவர் ம ளின் உள்ளம்
தள்

றப் பாணி தள்ளா நடம் ாி தடம் கண் மாதர்,

ெவள்ளிய

வல் ேதான் ம் நைகயர் தாம், ெவள்குகின்றார்,

கள் இைச அரக்கர் மாதர் களித்தி ம் குரைவ காண்பார்!

5.3.38

ஒ த்தேலா நிற்க, மற்ேறார் உயர்பைடக்கு ஒ ங்கு இவ் ஊர் வந்
இ த்த

ம் எளிதாம்? மற் ம், யாவர்க்கும் இயக்கம் உண்ேட?

க த்த வாள் அரக்கி மா ம், அரக்க ம், களித்
ெவ த்த

ண் ெவ க்ைக யாேல

ம் இவ்

சி
திெயல்லாம்!

வடங்க

ம், குைழ ம்,

கடங்க

ம், க னமா விலாழி ம், கணக்கு இலாத

5.3.39

ம், மாைல ம், சாந் ம், யாைனக்

இடங்களின் இடங்கள் ேதா ம், யாெறா ம் அ த்த எல்லாம்,
அடங்கிய

என்னின், என்ேன, ஆழியின் ஆழ்ந்த

உண்ேடா?

5.3.40

பைடப் ெப ைம
வில் பைட ெபாி

என்ேகேனா? ேவல் பைட மிகும் என்ேகேனா?

மல் பைட உைடத்

என்ேகேனா? வாள் பைட வ

கற்பணம், தண் , பிண் பாலம் என்
நல் பைட ெபாி

என்ேகேனா?

இைனய, காந் ம்

என்ேகேனா? நாயகற்கு உைரக்கும் நாளில்.

5.3.41

சூாியன் ேமைலக்கட ல் மைறதல்
என்றனன், இலங்ைக ேநாக்கி, இைனயன பல ம் எண்ணி,
நின்றனன், அரக்கர் வந்

ேநாி

ம் ேநர்வர் என்னாத்

தன் தைக அைனய ேமனி சு க்கி, அச் சரளச் சாரல்
குன்றிைட இ ந்தான்; ெவய்ேயான் குடகடல் குளிப்ப தானான்.
இ ள் பர தல் (4984-4987)

5.3.42
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ஏய்விைன இ தியில் ெசல்வம் எய்தினான்
ஆய்விைன மனத் இலான் அறிஞர் ெசால் ெகாளான்
விைன நிைனக்கிலான் ஒ வன் ெமய் இலான்
தீவிைன என இ ள் ெசறிந்த

எங்குேம!

5.3.43

காித்த ன் எயில் உைடக் கணிச்சி வானவன்
எாித்தைல அந்தணர் இைழத்த யாைனைய
உாித்த ேபர் உாிைவயால் உலகுக்கு ஓர் உைற
ாித்தனன் நான் கன் என்

ம் ெபாற்பேத!

5.3.44

அணங்கு அரா அரசர்ேகான் அளவில் ஆண்ெடலாம்
பணம் கிளர் தைலெதா ம் உயிர்த்த பாய்விடம்
உணங்கல் இல் உலெகலாம் ைறயின் உண் வந்
இணங்கு எாி ைகெயா ம் எ ந்த

என்னேவ!

5.3.45

வண்ைம நீங்கா ெந மரபின் வந்த அப்
ெபண்ைம நீங்காத கற் ைடய ேபைதையத்
திண்ைம நீங்காதவன் சிைறைவத்தான் என
ெவண்ைம நீங்கிய கழ் விாிந்த

என்னேவ!

5.3.46

இ ளில் அரக்கர் இயங்குதல் (4988-4989)
அவ்வழி அவ் இ ள் பரந்த ஆயிைட
எவ்வழி ம ங்கி ம் அரக்கர் எய்தினார்
ெதவ் வழி அந்தரத் திைசயர் ஆைகயால்
ெவவ்வழி இ ள்தர மதித்

மீச்ெசல்வார்.

5.3.47

இந்திரன் வளநகர்க்கு ஏகுவார் எழில்
சந்திரன் உலகிைனச் சார்குவார் சலத்
அந்தகன் உைற ைள அ குவார் அயில்
ெவம்ெதாழில் அரக்கன
ேதவமாதர்

ஏவல் ேமயினார்.

த ேயார் பணிநீங்கிச் ெசல்

5.3.48
தல்

ெபான் நகர் மடந்ைதயர் விஞ்ைசப் ைவயர்
பன்னக வனிைதயர் இயக்கர் பாைவயர்
ன்னின பணி ைற மாறி ந் வார்

27
மின்னினம் மிைடந்தென விசும்பின் மீ ெசல்வார்.
ேதவர்

5.3.49

த ேயார் பணிெசய வ தல் (4991-4992)

ேதவ ம் அ ண ம் ெசங்கண் நாக ம்
ேமவ ம் இயக்க ம் விஞ்ைச ேவந்த ம்
ஏவ ம் விசும் இ ள் இாிய ஈண் னார்
தா அ ம் பணி

ைற த

ம் தன்ைமயார்.

5.3.50

சித்திரப் பத்தியில் ேதவர் ெசன்றனர்
'இத் ைண தாழ்த்தனம்
த்தின் ஆரங்க ம்
உத்தாீயங்க

னி ம்! 'என் தம்
ம் மாைல ம்

ம் சாிய ஓ வார்.

5.3.51

சந்திேராதய வ ணைன (4993-4995)
தீண்ட ம் தீவிைன தீக்கத் தீந் ேபாய்
மாண் அற உலர்ந்த மா திப் ெபயர்
ஆண் தைக மாாி வந் அளிக்க ஆயிைட
ஈண்

அறம்

ைளத்

'வந்தனன் இராகவன்

என

ைளத்த

5.3.52

தன்! வாழ்ந்தனன்

எந்ைதேய இந்திரனாம்! 'என் ஏ
அந்தம் இல் கீழ்த்திைச அளக வாள்
சுந்தாி

இந் ேவ!

கம் எனப் ெபா ந்

ம்
தல்

ேதான்றிற்ேற!

5.3.53

கற்ைற ெவண்கவாி ேபால் கட ன் ெவண்திைர
சுற் ம் நின் அலமரப் ெபா ந் ேதான்றிற்றால்!
'இற்ற

என் பைக 'என எ ந்த இந்திரன்

ெகாற்ற ெவண் குைட எனக் குளிர் ெவண் திங்கேள.
நில

பர தல் (4996-4997)

ெதாிந் ஒளிர் திங்கள் ெவண் குடத்தினால் திைர
ாிந் உயர் பால் கடல் கந்
ாிவான்
ெசாாிந்தேதயாம் எனத் ள் ம் மீெனா ம்

5.3.54
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விாிந்த

தண்நிலா ேம

ம் கீ ேம!

5.3.55

அ ம் தவன் சுரபிேய அந்தி வான்மிைச
விாிந்த ேபர் உதயமா ம ெவண் திங்களா
வ ந்தல் இல் பசும் கதிர் வழங்கு தாைரயாச்
ெசாாிந்த பால் ஒத்த

நிலவின் ேதாற்றேம!

5.3.56

விண்மீன் ேதாற்றம்
எண் உைட அ மன்ேமல் இழிந்த மைழ
மண்ணிைட ழ்கில மறித் ம் ேபாகல
அண்ணல் வாள் அரக்கைன அஞ்சி ஆய்கதிர்
விண்ணிைடத் ெதாத்தின ேபான்ற மீன் எலாம்!

5.3.57

எல் யின் நிமிர் இ ள் குைற ம் இவ் இ ள்
கல் ய நிலவின் ெவண் றி ம் ெகௗவின
ல் ய பைக எனப் ெபா வ ேபான்றன
மல் ைக மலர்ெதா ம் வதிந்த வண்

எலாம்!

5.3.58

சு உ பசும் கதிர்க் கற்ைற ெவண் நிலா
ஆசு உற எங்க ம் ைழந் அளாய
காசு உ க மதில் இலங்ைக காவல் ஊர்
சு உைற இட்ட

ேபான்

ேதான்றிற்றால்!

5.3.59

இகழ் அ ம் ெப ம் குணத் இராமன் எய்த ஓர்
பகழியின் ெசல என அ மன் பற்றினால்
அகழ் குந் அரண் குந் இலங்ைக ஆங்கு அவன்
கழ் குந்

உலாய

ஓர் ெபா

ம் ேபான்றேத!

5.3.60

அ மன் இலங்ைக ள்ேள க எண் தல்
அவ்வழி அ ம ம் அ கலாம் வைக
எவ்வழி என்பைத உணர்வின் எண்ணினான்
ெசவ்வழி ஒ ங்கினன் ேதவர் ஏத்தப் ேபாய்
ெவவ்வழி அரக்கர் ஊர் ேமவல் ேமயினான்.
அ மன் இலங்ைகயின் மதிைல அ
ஆழி அகழாக அ கா அமரர் வா ம்

குதல்

5.3.61
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ஏழ் உலகின் ேமைல ெவளி கா ம் க ஏறிக்
ேகழ் அாிய ெபான்ெகா சைமந் கிளர் ெவள்ளத்
ஊழி திாி நா

ம் உைலயா மதிைல உற்றான்.

5.3.62

மதிைல வியத்தல் (5004-5005)
'கலங்கல் இல் க ம் கதிர்கள் மீ க
ஏகா
அலங்கல் அயில் வஞ்சகைன அஞ்சி எனின் அன்றால் :
இலங்ைக மதில் இங்கு இதைன ஏறல் அாி என்ேற
விலங்கி அகல்கின்றன விைரந் ! 'என வியந்தான்.
'ெதவ் அள
அவ்வள

இலாத இைட ேசறல் அாி
அகன்ற

எவ்வளவின் உண்

5.3.63

அம்மா!

அரண் அண்டம் இைடயாக;
ெவளி ஈ ம் அ ! 'என்னா

ெவவ் வள அரக்கைன மனம் ெகாள வியந்தான்.

5.3.64

அ மன் இலங்ைக நகர வாயிைலக் காண்டல்
மடங்கல் அாி ஏ ம் மத மால் களி ம் நாண
நடந் தனிேய கு ம் நம்பி நனி
ர்
அடங்காிய தாைன அயில் அந்தகன ஆைணக்
க ந்திைசயின் வாய் அைனய வாயில் எதிர் கண்டான்.

5.3.65

வாயிைல வியத்தல் (5007-5008)
'ேம ைவ நி த்தி ெவளி ெசய்த ெகால்? விண்ேணார்
ஊர் க அைமத்த ப கால்ெகால்? உலகு ஏ ம்
ேசார்

இல நிைலக்க ந

விட்ட

ஒ

ேணா?

நீர் கு கடற்கு வழிேயா? 'என நிைனந்தான்.

5.3.66

'ஏழ் உலகின் வா ம் உயிர் யாைவ ம் எதிர்ந்தால்
ஊழின் ைற அன்றி உடேன கும்! இ ஒன்ேறா?
வாழியர் இயங்கு வழி ஈ என வகுத்தால்
ஆழி உள ஏழின் அள

அன்

பைக! 'என்றான்.

5.3.67
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வாயில் காவலர் நிைல (5009-5012)
ெவள்ளம் ஒ
ெறா இ
ம் மிைட ரர்
கள்ள விைன ெவவ் வ அரக்கர் இ ைக ம்
ள் எயி ம் வா ம் உற மின்ன ைற நின்றார்
எள்ளாிய காவ ைன அண்ண

ம் எதிர்ந்தான்.

5.3.68

சூலம் ம வாெ◌ளா அயில் ேதாமரம் உலக்ைக
கால வாி வில் பகழி கப்பணம் சுண்
ேகால கைண ேநமி கு சம் சுாிைக குந்தம்
பாலம்

தல் ஆ தம் வலத்தினர் பாித்தார்.

5.3.69

அங்குசம் ெந ம் கவண் அ த் உடல் விசிக்கும்
ெவம் குைசய பாசம் தல் ெவய்ய பயில் ைகயர்
ெசம் கு தி அன்ன ெசறி குஞ்சியர் சினத்ேதார்
பங்குனி மலர்ந்

ஒளிர் பலாச வனம் ஒப்பார்.

5.3.70

அளக்க அாிதாகிய கணத்ெதா அயல்நிற்கும்
விளக்கினம் இ ட் ைன வி ங்கி ஒளி கால
உளக் க ய காலன் மனம் உட்கும் மணி வாயில்
இளக்கம் இல் கடற்பைட இ க்ைகைய எதிர்ந்தான்.
வாயிற்காவல் கண்

5.3.71

அ மன் வியத்தல் (5013-5015)

'எவ் அமரர் எவ் அ ணர் ஏவர் உளர் என்ேன!
கவ்ைவ
வாயி ன் ெந ங்கைட கடப்பார்?
ெதவ்வர் இவர்! ேசமம் இ ! ேசவக ம் யா ம்
ெவவ் அமர் ெதாடங்கி ன் எனாய் விைள ம்? 'என்றான்.

5.3.72

'க ங்கடல் கடப்ப அாி அன் : இநகர் காவல்
ெப ங்கடல் கடப்ப அாி ! எண்ணம் இைற ேபாின்
அ ங்கடன்
ப்ப அாிதாம்! அமர் கிைடப்பின்
ெந ங்கு அடல் விைளப்பர் ெந நாள்! 'என நிைனந்தான்.
'வாயில்வழி ேசறல் அாி ! அன்றி ம் வலத்ேதார்
ஆயில் அவர் ைவத்தவழி ஏகல் அழகு அன்றால்.
காய்கதிர் இயக்கு இல் மதிைலக் க
தாவிப்

5.3.73
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ேபாய் இ நகர் க்கி ெவன் 'என்

ஒர் அயல் ேபானான்.

5.3.74

இலங்காேதவி எதிர்தல்
நாள்நா

ம் தான்நல்கிய காவல், நனி

ர்

வாழ்நாள் அன்னாள், ேபாவதின், ேமேல வழிநின்றாள்,
ணாம் என்

ம் ேதா

ைடயாைனச், சுடேராைனக்

காணா வந்த கட் ெசவி என்னக் கனல் கண்ணாள்.

5.3.75

இலங்காேதவியின் இயல் (5017-5021)
எட் த் ேதாளாள், நா

கத்தாள், உலகு ஏ ம்

ெதாட் ப் ேப ம் ேசாதி நிறத்தாள், சுழல் கண்ணாள்,
ட் ப் ேபாாின்
லகத்ைத தேலா ம்
கட் ச் சீ ம் காலன் வலத்தாள், கைம இல்லாள்.

5.3.76

பாரா நின்றாள் எண்திைச ேதா ம் பலர் அப்பால்
வாரா நின்றாேரா என, மாாி மைழேய ேபால்
ஆரா நின்றாள்,

ரம் அச்சம் த

தாளாள்,

ேவரா நின்றாள், மின்னின் இைமக்கும் மிளிர் ணாள்.

5.3.77

ேவல், வாள், சூலம், ெவம்கைத, பாசம், மிளிர்சங்கம்,
ேகால், வாள், சாபம், ெகாண்ட கரத்தாள், வடகுன்றம்
ேபால்வாள், திங்கட் ேபாழின் எயிற்றாள், ைக வாயில்
கால்வாள், காணில் கால

ம் உட்கும் கதம் மிக்காள்.

அஞ்சு வணத்தின் ஆைட உ த்தாள், அர

5.3.78

எல்லாம்

அஞ்சு உவணத்தின் ேவகம் மிகுத்தாள், அ ள் இல்லாள்,
அம் சுவணத்தின் உத்தாியத்தாள், அைல ஆ ம்
அம் சு வள் நத்தின்
சிந்

த்

ஒளிர் ஆரத்

அணிெகாண்டாள்.

ஆரத்தின் ெசச்ைச அணிந்தாள், ெதளி

ல் யாழ்

அம் தாரத்தின் ேநர்வ ெசால்லாள், அைற ம்பி
கந்தாரத்தின் இன் இைச பன்னிக் களிகூ ம்
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மந்தாரத்தின் மாைல அலம் மகுடத்தாள்.

5.3.80

இலங்கா ேதவிைய அ மன் எதிர்தல்
எல்லாம் உட்கும் ஆழி இலங்ைக இகல்

ர்

நல்லாள், அவ் ஊர் ைவகு உைற ஒக்கும் நயனத்தாள்,
'நில்லாய்! நில்லாய்! 'என்

உைர ேநரா, நிைனயா ன்,

வல்ேல ெசன்றாள்; மா தி கண்டான், 'வ க! 'என்றான்.

5.3.81

அ மைன ேநாக்கி இலங்காேதவி கூ வ
'ஆகா ெசய்தாய்! அஞ்சைல ேபா

ம்? அறி

இல்லாய்!

சாகா லம் தின் உழல்வார்ேமல் சலம் என்னாம்?
பாகு ஆர் இஞ்சிப் ெபான்மதில் தாவிப் பைகயாேத!
ேபாகாய்! 'என்றாள், ெபாங்கு அழல் என்னப் ைக கண்ணாள்.

5.3.82

அ மன் ம ெமாழி
களியா உள்ளத்

அண்ணல், மனத்தில் கதம்

ள

விளியாநின்ேற, நீதி நலத்தின் விைன ஓர்வான்,
'அளியான் இவ் ஊர் கா
எளிேயன் உற்றால், யாவ

ம் நலத்தால் அைணகின்ேறன் :
உனக்கு இங்கு இழ ? 'என்றான்.

5.3.83

இலங்காேதவி சினத்தல்
என்னா

ன்னம், 'ஏகு! என ஏகா , எதிர்மாற்றம்

ெசான்னாேய? நீ யாவன்? அடா! ெதால் ரம் அட்டான்
அன்னாேர

ம் அஞ்சுவர் எய்தற்கு : அளி ற்றால்,

உன்னால் எய் ம் ஊர்ெகால் இவ் ஊர்? 'என்

உற நக்காள்.

இலங்காேதவிகூற் ம்-அ மன்மாற்ற ம்
நக்காைளக் கண் , ஐயன் மனத்

ஓர் நைக ெகாண்டான்;

'நக்காய்? நீ யார்? யார்ெசால வந்தாய்? உன

ஆவி

உக்கால் ஏதாம்? ஓடைல? ' என்றாள்; 'இனி, இவ் ர்
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க்கால் அன்றிப் ேபாகலன்! ' என்றான், கழ்ெகாண்டான்.

5.3.85

இலங்காேதவி சிந்தித்தல்
'வஞ்சம் ெகாண்டான்! வானரம் அல்லன்! வ

காலன்

ஞ்சும் கண்டால் என்ைன; இவன் சூழ் திைர ஆழி
நஞ்சம் ெகாண்

ஆர் கண்

தைலப் ேபால் நகுகின்றான்! '

ெநஞ்சம் ெகாண்ேட, கல் என நின்ேற, நிைனகின்றாள்.

5.3.86

இலங்காேதவி சூலத்ைத ேயவல்
'ெகால்வாம்! அன்ேறல், ேகாள் உ ம் இவ் ஊர்! 'எனல் ெகாண்டாள்;
'ெவல்வாய் நீேயல், ேவறி! ' எனத் தன் விழிேதா ம்,
வல்வாய் ேதா ம், ெவம் கனல் ெபாங்க, 'மதிவானில்
ெசல்வாய்! 'என்னா,
அ மன் சூலத்ைத

விைல ேவைலச் ெசலவிட்டாள்.

5.3.87

றித்தல்

த த்தாம் என்னத் தன் எதிர் ெசல்
க த்தான், நாகம் விண்ணின்

ம் தழல்ேவைலக்

ாிக்கும் க

ழன் ேபால்,

ஒ த்தான் ைகயால், உம்பர் உவப்ப, உயர்காலம்
பி த்தாள் ெநஞ்சம்

ண் என, எண்ணம் பிைழயாதான்.

இலங்காேதவி ம் அ ம

5.3.88

ம் ெபா தல் (5030-5031)

இற் ச் சூலம் நீ எழல் காணா, எாி ஒப்பாள்,
மற் த் ெதய்வப் பல்பைட ெகாண்ேட மைலவாைள
உற் க் ைகயால் ஆ தம் ஒன் ம் ஒழியாமல்
பற்றிக் ெகாள்ளா, விண்ணில் எறிந்தான் பழி ஓர்வான்.

5.3.89

வழங்கும் ெதய்வப் பல்பைட காணாள், மைலவான் ேமல்
ழங்கும் ேமகம் என்ன

ரற்றி

கழங்கும், பந் ம், குன் ெகா

னிகின்றாள்,
ஆ ம் கரம் ஓச்சித்

தழங்கும் ெசந்தீச் சிந்த அ த்தாள், தைக

இல்லாள்.

5.3.90

34

இலங்காேதவி ேதால்வி ற்
அ யா

ழ்தல்

ன்னம், அங்ைக அைனத் ம் ஒ

ைகயால்

பி யா, 'என்ேன? ெபண் இவள்! ெகால் ல் பிைழ! 'என்னா
ஒ யா ெநஞ்சத்
இ ேய

ஓர

ெகாண்டான்; உயிேரா ம்,

உண்ட மால்வைர ேபால், மண்ணிைட

இலங்காேதவி தன் வரலா

ழ்ந்தாள்.

5.3.91

கூ தல் (5033-5036)

வி ந்தாள்; ெநாந்தாள்; ெவம் கு திச் ெசம் னல் ெவள்ளத்
அ ந்தா நின்றாள்; நான் கனார் தம் அ ள் ஊன்றி
எ ந்தாள்; யா ம், யாைவ ம், எல்லா உலகத் ம்
ெதா ம் தாள்

ரன்

வன்

ன் நின் , இைவ ெசான்னாள்.

5.3.92

'ஐய! ேகள்! ைவயம் நல்கும் அயன் அ ள் அைமதியாக
எய்தி, இம்
ர் காப்ெபன், இலங்ைகமாேதவி என்ேபன்;
ெசய்ெதாழில் இ க்கினாேல திைகத் இந்தச் சி ைம ெசய்ேதன்.
உய்தி என்

அளித்தியாயின் உணர்த் வல் உண்ைம 'என்றாள்.

"எத்தைன காலம் காப்பல் யான் இந்த
த்தைன வினவிேனற்கு, '

ர்? என் , அம்

ரண்வ க் குரங்கு ஒன்

ைகத்தலம் அதனால் தீண் ல், கழிவ ; அன்
சித்திர நகரம் பின்ைனச் சிைதவ
'அன்னேத
என்

ம் ஈ

உன்ைனக்

என்ைனக் காண் !

திண்ணம்! 'என்றாள். ''

ந்த , ஐய! அறம் ெவல்

5.3.94

ம் பாவம் ேதாற்கும்,

இயம்ப ேவண் ம் தைகயேதா? இனி, மற் , உன்னால்

உன்னிய எல்லாம்

ற் ம்! உனக்கும்

ெபான் நகர் குதி! 'என்

ற்றாத

உண்ேடா?

கழ்ந்தனள், இைறஞ்சிப் ேபானாள்.

அ மன் இலங்ைக ள் குதல்
ர

5.3.93

ம், வி ம்பி ேநாக்கி, 'ெமய்ம்ைமேய! விைள ம் அஃ ! 'என் ,

ஆாியன் கமல பாதம் அகத்

உற வணங்கி, ஆண் , அப்

5.3.95
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ாியர் இலங்ைக

ர்ப் ெபான்மதில் தாவிப் க்கான்,

சீாிய பா ன் ேவைலச் சி பிைர தெற◌ித்த
மணிமாடங்களின் ஒளிகண்

அன்னான்!

க்குறல்

வான்ெதாடர் மணியில் ெசய்த ைம அ

மாட ேகா

ஆன்ற ேபர் இ ைளச் சீத் ப் பகல் ெசய்த அைம
'ஊன்றிய உதயத்

5.3. 96

ேநாக்கி,

உச்சி ஒற்ைற வான் உ ைளத் ேதேரான்

ேதான்றினன் ெகால்ேலா? 'என்னா, அறிவ

ம்

க்கம் ெகாண்டான். 5.3.97

இலங்ைகயின் ஒளிைய வியத்தல் (5039-5040)
ெமாய்ம்மணி மாட

ர்

இ ள் அகற்றா நின்ற

ெமய்ம்ைமைய உணர்ந் , நாணா, மிைக என விலங்கிப் ேபானான்!
இம்மதில் இலங்ைக நாப்பண் எய் ேமல், தன் ன் எய் ம்,
மிம்மினி அல்லேனா, அவ் ெவயில்கதிர் ேவந்தன் அம்மா!

5.3.98

'ெபாசி உ பசும்ெபான் குன்றில் ெபான்மதில் ந வண் த்த
வைச அற விளங்கும் ேசாதி மணியினால் அைமந்த மாடத்
அைச இல் இவ் இலங்ைக
ர் ஆர் இ ள் இன்ைமயாேலா
நிசிசரர் ஆயிற் , அம்மா! நீள் நகர் நி தர் எல்லாம்! '
அ மன் மாளிைக நிழ ல் மைறந்
என்

அன இயம்பி,

தி ஏகுவ

5.3.99

ெசல்லல்
இ க்கம் என்னாத்

தன் தைக அைனய ேமனி சு க்கி, மாளிைகயில் சாரச்
ெசன்றனன் என்ப மன்ேனா, ேதவ க்கு அ தம் ஈந்த
குன்

என, அேயாத்தி ேவந்தன் கழ் எனக், குல

பசுக்ெகாட் ல்

த ய பல இடங்களி

ேதாளான்!

ம் அ மன் ேத ச் ெசல்

ஆத்

சாைல ேதா ம், ஆைனயின் கூடம் ேதா ம்,

மாத்

மாடம் ேதா ம், வாசியின் பந்தி ேதா ம்,

காத்

ேசாைல ேதா ம், க ம் கடல் கடந்த தாளான்,

த்ெதா ம் வாவிச் ெசல்

ம் ெபாறிவாி வண் ல், ேபானான்.

5.3.100
தல்

5.3.101
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இலங்ைகநகர்

தியில் ெசல்

ம் அ மன் ேதாற்றம்

ெபாிய நாள் ஒளிெகாள் நானாவித மணிப் பித்திப் பத்தி
ெசாாி ம் மா நிழல் அங்கு அங்ேக சுற்றலால், கா ன் ேதான்றல்,
காியனாய் ெவளியன் ஆகிச் ெசய்யனாய்க் காட் ம், காண்டற்கு
அாியனாய் எளியனாம் தன் அகத்

உைற அழகேன ேபால்!

5.3.102

கவிக்கூற்
ஈட் வார் தவம் அலால், மற்

ஈட் னால் இையவ

இன்ைம

காட் வார் விதியார், அஃ காண்கிற்பார் காண்மின் அம்மா!
ட் வார் ைல ெபாறாத ெபாய் இைட ைநயப் நீர்
ஆட் வார் அமரர் மாதர், ஆ வார் அரக்கர் மாதர்!

5.3.103

அ மன் கண்ட அரக்கர்நிைல (5045-5061)
கானக மயில்கள் என்னக், களி மட அன்னம் என்ன,
ஆனன கமலப் ேபா ெபா தர, அரக்கர் மாதர்,
ேதன் உகு சரளச் ேசாைலத் ெதய்வநீர் ஆற் த் ெதள் நீர்
வானவர் மகளிர் ஆட்ட, மஞ்சனம் ஆ வாைர.

5.3.104

இலக்கண மரபிற்கு ஏற்ற எ வைக நரம்பின் நல்யாழ்
அலத்தகத் தளிர்க்ைக ேநாவ அளந் எ த் அைமத்த பாடல்
கலக்கு உற

ழங்கிற்

மலர்க் ைகயால் மாடத்

என் , ேச யர் கன்னிமார் தம்
உம்பர் மைழயின்வாய் ெபாத் வாைர.

5.3.105

சந்தப் ம் பந்தர் ேவய்ந்த தமனிய அரங்கில், தத்தம்
சிந்தித்த உத ம் ெதய்வ மணிவிளக்கு ஒளி ம் ேசக்ைக
வந்

ஒத் , நி த மாக்கள், விளம்பின ெநறி வழாமல்

கந்தர்ப்ப மகளிர் ஆ ம் நாடகம் காண்கின்றாைர.
தி த்திய பளிக்கு ேவதித், ெதள்ளிய ேவல்கள் என்னக்,
க த் இயல் உைரக்கும் உண்கண் க ம் கயல் ெசம்ைம காட்ட,
வ த்திய ெகா நர் தம்பால் வரம்பின்றி வளர்ந்த காமம்

5.3.106
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அ த்திய பயிர்க்கு நீர்ேபால், அ நற

அ ந் வாைர.

5.3.107

ேகாத ம் குவைள நாட்டம் ெகா நர் கண் வண்ணம் ெகாள்ளத்
ளம் கனிைய ெவன்

வர்த்த வாய் ெவண்ைம ேதான்ற,

மாத ம் ைமந்தர் தா ம், ஒ வர்பால் ஒ வர் ைவத்த
காதல் அம் கள் உண்டார் ேபால்,
வில் படர் பவளப் பாதத்
ெபாற் அள

ைற ைற களிக்கின்றாைர.

5.3.108

அலத்தகம் எ தி, ேமனி

இல்லா வாசப் ைன ந ம் கலைவ

சி,

அற் த வ க்கண் வாளிக்கு அஞ்சனம் எ தி, அம் ெபான்
கற்பகம் ெகா க்க, வாங்கிக், கலன் ெதாிந்
ப
ந

ம ைக ைமந்தர்

அணிகின்றாைர.

5.3.109

ப்பிைழ உயிைரப் க்கு

இைட, அ த வாயால் நச்சு உயிர்த் , அயில் கண் நல்லார்,

ெம

உைட ம ங்குல் மின்னின் அலமரச், சிலம் விம்மி

ஒ பட, உைதக்கும் ேதா ம், மயிர் ளகு உதிக்கின்றாைர.
உள்

5.3.110

ைட மயக்கால் உண்கண் சிவந் , வாய் ெவண்ைம ஊறித்

ள்ளிைடப்

வம் ேகாணித்

ப்ப, ேவர் ெபா ப்பத்

ெவள்ளிைட ம ங்குலார், தம் மதி கம் ேவ

ஒன்

ங்கும்

ஆகிக்

கள்ளிைடத் ேதான்ற, ேநாக்கிக் கணவைரக் கனல்கின்றாைர.
ஆைலயில், மைலயில், சா
ேசாைலயில்,

5.3.111

ைளயினில், அ த வாாிச்

வசர் இல் ல், ேசானகர் மைனயில்,

ய

ேவைலயில், ெகாள ஒணாத, ேவல்கணார் கு தச் ெசவ்வாய்
வாழ் எயி
நல

ஊ

தீம்ேதன், மாந்தினர் மயங்குவாைர.

5.3.112

கணவர் தம்ைம நைவ உறப் பிாிந் , விம் ம்

ைல உ

கலைவ தீய,

மலர்மிைச மலர்

த்

ள் நிலா

ளாிச் ெசங்ேகழ்

என்ன, வைளக் ைகயால் வதனம் தாங்கி,

அலம ம் உயிாிேனா ம், ெந

உயிர்த்

அயர்கின்றாைர.

ஏதி அம் ெகா நர் தம்பால் எய்திய காதலாேல,

5.3.113
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தா

இயங்கு அமளிச் ேசக்ைக உயிர் இலா உட

மா யர் காதல்
தியர்

ண்ட, வழியின்ேமல் ைவத்த கண்ணார்,

வல் ேநாக்கி, உயிர்வந்

சங்ெகா , சிலம் ம்,
ெபாங்கு பல்

ல் சாய்வார்,

க்கின்றாைர.

5.3.114

ம், பாதசாலக ம், தாழப்

ரசம் ஆர்ப்ப, இல் உைற ெதய்வம் ேபாற்றிக்

ெகாங்கு அலர் கூந்தல் ெசவ்வாய் அரம்ைபயர், பாணி ெகாட் ,
மங்கல கீதம் பாட, மலர்ப்ப

வகுக்கின்றாைர.

இைழெதாடர் வில்

ம், இ ெ◌ளா

ம், வா

5.3.115

மைலய, யாணர்க்

குைழெதாடர் நயனக் கூர்ேவல் குமரர் ெநஞ்சு உ வக் ேகாட் ,
ைழெதாடர் சங்கு, ேபாி,

கில் என

ழங்க,

மைழெதாடர் மஞ்ைஞ என்ன விழாெவா

ாி

வ கின்றாைர.

5.3.116

பள்ளியின் ைமந்தேரா ம், ஊ ய பண் நீங்கி,
உள்ளிய கலவிப்

சல் உடற் தற்கு உ த்த ெநஞ்சர்,

ெமள்ளேவ இைழைய நீக்கி, அஞ்சனம் எ தி ஏய்ந்த
கள்ளவாள் நயனம் என்

ம் வாள் உைற கழிக்கின்றாைர.

ஓவியம் அைனய மாதர் ஊ னர், உணர்ேவா
ேமவிய கரணம்

ற் ம் ெகா நேரா

வி அம் ேபைட என்ன, மின் இைட
ஆவி ம் தா ேம க்கு, அ ம் கத

5.3.117

உள்ளம்

ஒழிய, யாணர்த்
வள ஏகி,

அைடக்கின்றாைர.

5.3.118

கின்னர மி னம் பாடக், கிளர்மைழ கிழித் த் ேதான் ம்
மின் எனத், தரளம் ேவய்ந்த ெவண்ணிற விமானம் ஊர்ந் ,
பன்னக மகளிர் சுற்றிப் பல ஆண் இைச பரவப் பண்ைணப்
ெபான்னகர்

தி ேதா ம்,

மைன குகின்றாைர.

ேகாைவ ம் குைழ ம் மின்னக் ெகாண்ட ன்

5.3.119

ரசம் ஆர்ப்பத்

ேதவர்நின் ஆசி கூற, னிவர் ேசாபனங்கள் ெசப்பப்
பாைவயர் குழாங்கள் சூழப் பாட்ெடா வான நாட் ப்
ைவயர் பலாண்

கூறப்

மணம் ணர்கின்றாைர.

5.3.120
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அ மன் கும்பகன்னைனக் காண்டல்
இயக்கியர், அரக்கி மார்கள், நாகியர், இன்ெசால் விஞ்ைச
யல்கைற இலாத திங்கள்
மயக்கற நா
கயக்கம் இல்

கத்தியர்,

த ேனாைர

ஏகு மா தி, மைலயின் ைவகும்
யிற்சிக் கும்ப க ணைனக் கண்ணிற் கண்டான்.

5.3.121

கும்பகன்னன் பள்ளியைறச் சிறப்
ஓசைன ஏழ் அகன் உயர்ந்த உம்பாின்
வாசவன் மணி
கவித்த மண்டபம்
ஏசு உற விளங்குவ இ ைள எண்வைக
ஆைசயின் நிைலெகட அகற்றி ஆன்ற .

5.3.122

கும்பகன்னன் யி நிைல (5064-5070)
அன்னதன் ந வண் ஓர் அமளி மீ மிைசப்
பன்னக அரசு எனப் பரைவதான் எனத்
ன்னி ள் ஒ வழித் ெதாக்கதாம் என
உன்ன ம் தீவிைன உ க்ெகாண் ெடன்னேவ.

5.3.123

ன்னிய கைனகடல்
கி வைகத்
தன் இயல் கதிெயா ம் த வித் தா உகு
மன்ெந ம் கற்பக வனத் ைவகிய
இன் இளம் தென◌்றல் வந்

இ கி ஏகேவ.

5.3.124

வானவர் மகளிர் தாள் வ ட மாமதி
ஆனனம் கண்ட மண்டபத் ள் ஆய் கதிர்க்
கால் நகு காந்தம் மீக் கான்ற காமர்நீர்த்
நிற ந ம்

ளி

கத்தில்

ற்றேவ.

5.3.125

சிய உயிர்ப் எ ம்
கு வாத ம்
வாச ன் றத்திைட நி வி வன்ைமயால்
நாசியின் அளைவயின் நடத்தக் கண்டவன்
கூசினன் குதித்தனன் விதிர்த்த ைகயினான்.
ழியின் ெதாைக விசும் அணவப் ேபாய்ப் கும்
ேகழில் ெவம் ெகா யவன் உயிர்ப் க் ேக லா
வாழிய உலகு எலாம் ைடக்கும் மா தம்

5.3.126

40
ஊழியின் இ தி பார்த்

உழல்வ

ஒக்கேவ.

5.3.127

பைக என மதியிைனப் பகுத் ப் பா ற
அைக இல் ேபழ் வாய்ம த் அ ந் வான் எனப்
ைகெயா
ழங்குேபர் உயிர்ப் ப் ெபாங்கிய
நைக இலா

கத்

எயி

நாறேவ.

5.3.128

தைட
மந்திரம் தைகந்த நாகம்ேபால்
இைட ற அாிய ஓர் உறக்கம் எய்தினான்
கைட க
ெவ ம் காலம் ஓர்ந் அயல்
ைடெபயரா ெந ம் கட

ம் ேபாலேவ.

கும்பகன்னைன இராவணெனன்
ஆவ

நிைனத்

5.3.129
அ மன் சினத்தல்

ஆகிய தன்ைமய அரக்கைன, அரக்கர்

ேகா எனாநின்ற குணம் இ

இவன் எனக் ெகாண்டான்;

காவல் நாட்டங்கள் ெபாறி உகக் கனல் எழக் கனன்றான்;
'ஏவேனா இவன்?

வாின் ஒ வனாம் ஈட்டான்! '

இராவணன் அல்லன் என்
கு கி ேநாக்கி, மற்

5.3.130

சினந்தணிதல்

அவன்தைல ஒ ப ம், குன்

ஒத்

இ கு திண் யம் இ ப ம் இவற்கு இைல! என்னா,
ம கி ஏறிய
அறி

எ

னி

எ

ம் வடைவ ெவம் கனைல,

ம் ெப ம் பரைவ அம் ன னால் அவித்தான்.

அ மன் கும்பகன்னன் பள்ளியைறையக் கடந்
அவித்

நின் , 'எவன் ஆயி

ம் ஆக! 'என்

5.3.131

ெசல்லல்
அங்ைக

கவித் , 'நீ கிட சிலபகல்! ' என்ப க தாச்
ெசவிக்குத் ேதன் அன்ன இராகவன் கழிைனத் தி த் ம்
கவிக்கு நாயகன், அைனயவன் உைற ைளக் கடந்தான்.
அ மன் ேம

ம் பல இடங்களி

ம் ேதடல்

5.3.132
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மாட கூடங்கள், மாளிைக ஓளிகள், மகளிர்
ஆ

அரங்குகள், அம்பலம், ேதவர் ஆலயங்கள்,

பாடல் ேவதிைக, பட் மண்டபம்,
நா

ஏகினன், இராகவன் கெழ

தல் பல ம்
ம் நலத்தான்.

5.3.133

ேத ங்கால் அ மன் நிைல
மணிெகாள் வாயி ல், சாளரத் தலங்களில், மலாில்,
கணிெகாள் நாளத்தில், கால் எனப் ைக எனக் கலக்கும்,
கும்,
அ

ங்கும், மற்

அவன் நிைல யாவேர

வின் ேம வின் ஆழியான் எனச் ெச

அ மன்

வல்வார்?

ம் அறிேவான்.

5.3.134

டணன் இல் ல் கல்

ஏந்தல் இவ் வைக எவ் வழி ம ங்கி

ம் எய்திக்

காந்தள் ெமல்விரல் மடந்ைதயர் யாைர ம் காண்பான்,
ேவந்தர், ேவதியர், ேம

ேளார், கீ ேளார், வி ம்பப்

ேபாந்த ண்ணியன் கண்ணகன் ேகாயி

ள் க்கான்.

5.3.135

டணைன ெந ங்கல்
பளிக்கு ேவதிைகப் பவழத்தின் கூடத் ப் பசுந்ேதன்
ளிக்கும் கற்பகப் பந்தாில், க
ெவளித்
ஒளித்

ைவகுதல் அாி

என, அவர் உ

ேமவி,

வாழ்கின்ற த மம் அன்னான்தைன உற்றான்.

டணைன நல்லவன் என்
உற்

நிறத்ேதார்பால்

நின்

ெதாிந்

5.3.136

அ மன் ேமல் ெசல்லல்

அவன் உணர்ைவத் தன் உணர்வினால் உணர்ந்தான்,

குற்றம் இல்லேதார் குணத்தினன் இவன், எனக் ெகாண்டான்,
ெசற்றம் நீங்கிய மனத்தினன், ஒ சிைற ெசன்றான்.
ெபாற்ற மாடங்கள் ேகா

ஓர் ெநா

இைடப் க்கான்.

அ மன் இந்திரசித்தின் மாளிைகைய அைடதல் (5079-5080)

5.3.137
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ந்

அரம்ைபயர்

த னர்,

மதி

கத் ச்

சிந் ரம் பயில் வாய்ச்சியர், பலைர ம் ெதாிந் ,
மந்திரம் பல கடந் , தன் மனத்தின் ன் ெசல்வான்,
இந்திரன் சிைறயி ந்த வாயி ன்கைட எதிர்ந்தான்.
ஏதி ஏந்திய தடக்ைகயர், பிைற எயி
ைரப் ெப ங் கைதக

ம், பிதிர்க

ஓதில், ஆயிரம் ஆயிரம் உ வ
கா

5.3.138

இலங்க,
ம், ெமாழிவார்,

அரக்கர்,

ெவஞ்சினக் களியினர் காவைலக் கடந்தான்.

5.3. 139

அ மன் இந்திரசித்ைதக் காண்டல்
க்கண் ேநாக்கினன்

ைறமகன், அ வைக

க ம்,

திக்கு ேநாக்கிய யங்க ம், சில கரந் தைனயான்,
ஒக்க ேநாக்கியர் குழாத்திைட உறங்குகின்றாைனப்
க்கு ேநாக்கினன், ைக கா வாயி

ம் குவான்.

5.3.140

இந்திரசித்ைதக் கண்ட அ மன் நிைனதல் (5082-5083)
வைள ம் வாள் எயிற்

அரக்கேனா? கணிச்சியான் மகேனா?

அைளயில் வாள் அாி அைனயவன் யாவேனா? அறிேயன்!
இைளய ரனாம் ஏந்த ம் இவ டன் ெந நாள்
உைளய உள்ளேபார் உள ! என, உள்ளத்தின் உணர்ந்தான்.
'இவைன இன்
வனம்

5.3.141

ைண உைடய ேபர் இராவணன், என்ேன,

ன்ைற ம் ெவன்ற ? ஓர் ெபா ள் எனப் கேலன்!

சிவைன, நால்

கத்

ஒ வைனத் தி ெந மாலாம்

அவைன அல்ல , நிகர் பிறர், என்ப ம் அறிேவா? '
அ மன் பிற இடங்களில் ேதடல்
என்

ைக மறித்

'இைடநின்

அன்

ேபர்வ ! 'என்

காலத்ைத இழப்ப

ஆயிரம் ஆயிரத்

அடங்காத்

5.3.142
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ன்
ெசன்

மாளிைக ஓளிகள்

ாிசு அறத்

விச்

ேத னன் இந்திர சித்திைனத் தீர்ந்தான்.

அ மன் அக்கன்

5.3.143

த ேயாாில்லங்களில் ேத க் கடத்தல்

அக்கன் மாளிைக கடந் ேபாய், ேமல் அதிகாயன்
ெதாக்க ேகாயி ம், தம்பியர் இல்ல ம்,
வித்
தக்க மந்திரத் தைலவர்மா மைனக ம் தடவிப்
க்கு நீங்கினன், இராகவன் சரம் எனப் கேழான்.

5.3.144

அ மன் இைடநகர் அகழிைய அைடதல்
இன்னர் ஆகிய இ ம் பைடத் தைலவர்கள் இ க்ைகப்
ெபான்னின் மாளிைக ஆயிர ேகா
கன்னி மாநகர்ப் றத்
ெசான்ன

ன்றி

ம் க்கான்,

அவன் கரந்

ள், ந வண

உைற காண்பான்,

அகழிையத் ெதாடர்ந்தான். '

5.3.145

அ மன் அகழிையக் காண்டல்
தனிக் கடக் களி

என ஒ

ைணயிலான், 'தாய

பனிக் கடல் ெப ங் கட ள்தன் பாிபவம்

ைடப்பான்,

இனிக் கடப் அாி ! ஏழ் கடல் கிடந்த ! 'என்

இைசத்தான்

கனிக்கு அடல் கதிர் ெதாடர்ந்தவன் அகழிையக் கண்டான்.

5.3.146

அ மன் இைடநகர் அகழிைய வியத்தல் (5088-5089)
'பாழி நல் ெந ம் கிடங்கு எனப் பகர்வேரல், பல் ேபர்
ஊழிகாலம் நின் , உலகு எலாம் கல்
ஆழி ெவம்சினத்

ம்,

யா!

அரக்கைன அஞ்சி, ஆழ் கடல்கள்

ஏ ம் இந்நகர்ச் சுலாய ெகால் ஆம்! 'என இைசத்தான்.
ஆய தாகிய அகன் னல் அகழிைய அைடந்தான்,
'தாய ேவைலயின் இ ம

விைசெகா

ேபாய காலத் ம் ேபாக்கு அாி ! ' என்ப

தாவிப்
கன்றான்,

5.3.147
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நாயகன் கழ் நடந்த ேபர் உலகு எலாம் நடந்தான்.

5.3.148

இைடநகர் அகழின் இயல் (5090-5096)
ேமக்கு நால்வைக ேமக ம் கீழ்விழத்
க்கினால் அன்ன ேதாயத்ததாய்த் யர்
ஆக்கினான் பைட அன்ன அகழிைய
வாக்கினால் உைர ைவக்க

ம் ஆகுேமா?

5.3.149

ஆைன ம்மத ம் பாி ஆழி ம்
மான மங்ைகயர் குங்கும வாாி ம்
நானம் ஆர்ந்த நைறக்குழல் ஆவி ம்
ேத

ம் ஆர ம் ேதய்ைவ ம் நா மால்!

5.3.150

உன்னம் நாைர மகன்றில் தா உளில்
அன்னம் ேகாழி வண்டானங்கள் ஆழிப் ள்
கின்னரம் குரண்டம் கி க்கம் சிரல்
ெசன்னம் காகம் குணாலம் சிலம் ேம!

5.3.151

நலத்த மாதர் நைற அகில் நாவி ம்
அலத்தகக் குழம் ம் ெசறிந் ஆ ன
இலக்கணக் களிேறா இள ெமல் நைடக்
குலம் பி க்கும் ஒர் ஊடல் ெகா க்குமால்!

5.3.152

நற நாறிய நாள் ந ம் தாமைர
ைறகள் ேதா ம் கிழ்த்தன ேதான் மால்!
சிைறயின் எய்திய ெசல்வி கத்திேனா
உற

தாம் உைடயார் ஒ ங்கார்ேகளா?

5.3.153

பளிங்கு ெசற்றிக் குயிற்றிய பாய் ஒளி
விளிம் ம் ெவள்ள ம் ெமய் ெதாியா ேமல்
ெதளிந்த சிந்ைதய ம் சிறியார்ேகளா
அளிந்த ேபா

அறிதற்கு எளிதாவேரா?

5.3.154

நீலேம தல் நன்மணி நித்திலம்
ேமல கீழ பல்ேவ ஒளி சலால்
பா ன் ேவைல தல் பல ேவைல ம்
கால் கலந்தனேவா எனக் காட் ேம!

5.3.155
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அ மன் இைடநக ள் குந்

ேதடல் (5097-5098)

அன்ன ேவைல அகழிைய ஆர்க
என்னேவ கடந் இஞ்சி ம் பின்பட
ன்ன ம் க மாநகர் ன்னினான்
பின்னர் எய்திய தன்ைம ம் ேபசுவாம்.

5.3.156

க வி நாழிைக பாதியில் கால ம்
ெவ வி ஓ ம் அரக்கர்தம் ெவம்பதி
ஒ வேன ஒ பன்னிரண் ஓசைனத்
ெதாி

ம்ைம

றாயிரம் ேத னான்!

5.3.157

இரவில் அரக்கர் நிகழ்ச்சிகள் (5099-5106)
ேவாி ம் அடங்கின ெந ம் கடல் விளம் ம்
பாாி ம் அடங்கின அடங்கின பாடல்
காாியம் அடங்கினர்கள் கம்மியர்கள் ம்ைமத்
ாியம் அடங்கின ெதாடங்கின

உறக்கம்!

5.3.158

இறங்கின நிறம் ெகாள் பாி ஏமம் உற எங்கும்
கறங்கின மறம் ெகாள் எயில் காவலர்
க்கண்
பிறங்கின ந ம் குழலர் அன்பர் பிாியாேதார்
உறங்கினர் பிணங்கி எதிர் ஊ னவர் அல்லார்.

5.3.159

வடம் த தடம் ெகாள் ய ைமந்தர் கலவிப் ேபார்
கடந்தனர் இைடந்தனர் களித்த மயில்ேபா ம்
மடந்ைதயர் தடம் தன கட் இைட மயங்கிக்
கிடந்தனர் நடந்த

ணர்ச்சி த

வாம நைறயின் திறம்

ேகதம்.

5.3.160

கர்ந்தவர் மறந்தார்;

காம நைறயின் திறம் கர்ந்தவர் களித்தார்;
மன் அைற வண் உைற இலங்கு அமளி க்கார்
ம நைற இன்

ைற அயின்றிலர்

யின்றார்.

பண் இைம அைடத்த பல கண் ெபா நர் பாடல்
விண் இைம அைடத்தன விைளந்த இ ள் ைண

5.3.161
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தண்

ைம அைடத்தன தழங்கு இைச வழங்கும்

கண் இைம அைடத்தன அைடத்தன கபாடம்.

5.3.162

விாிந்தன நரந்தம் தல் ெமல் மலர் வளாகத்
உாிஞ்சி வ தென◌்றல் உணர் உண் அயல் உலாவச்
ெசாாிந்தன க ம் கண் வ
ள்ளி த ெவள்ளம்
எாிந்தன பிாிந்தவர்தம் எஞ்சுதனி ெநஞ்சம்.
இளக்கர் இ

எஞ்ச வி ம் எண் அ

5.3.163

விளக்ைகத்

ளக்கிய தென◌்றல் பைக ேசார உயர்ேவாாின்;
அளக்கெரா அளக்காிய ஆைச உற யா
விளக்கு என விளங்கும் மணி ெமய் உ
நித்த நியமத் ெதாழில்

த்

ெந

உத்தமர் உறங்கினர்கள்; ேயாகிகள்
மத்தமத ெவம் களி

விளக்கம்.

5.3.164

வானத்
யின்றார்;

உறங்கின; உறங்காப்

பித்த ம் உறங்கினர்; இனிப் பிறர

என்ேனா?

5.3.165

அ மன் அகநகரைடதல்
ஆயெபா
அம்மதில் அகத் அரசர் ைவகும்
ய ெதாி ஒன்ெறா ஒ ேகா
விப் ேபாய்த்
தீயவன் இ க்ைக அயல் ெசய்த அகழ் இஞ்சி
ேமய

கடந்தனன் விைனப் பைகைய ெவன்றான்.

5.3.166

இராவணன் காதல் கிழத்தியர் இல்லங்களில் அ மன் ேத தல்
ேபார் இயற்ைக இராவணன் ெபான் மைன
சீர் இயற்ைக நிரம்பிய திங்களாத்
தாரைகக் கு வில் தைழத் ஓங்கிய
நாாியர்க்கு உைறவாம் இடம் நண்ணினான்.

5.3.167

யல் க ம் கைற நீங்கிய ெமாய்ம் மதி
அயர்க்கும் வாள் கத் ஆர் அ
அன்னவர்
இயக்கர் மங்ைகயர் யாவ ம் ஈண் னர்
நயக்கும் மாளிைக

திைய நண்ணினான்.

5.3.168
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தைழந்த ெமாய் ஒளி ெபய்ம் மணித் தாழ் ெதா ம்
இைழந்த
ம் இன் இளம் கா
ம்
ைழந் ெநாய்தினின் ெமய் உற ேநாக்கினான்
விைழந்த ெவம் விைன ேவர் அற

சினான்.

5.3.169

இராவணன் உாிைம மகளி ள் இயக்கியர் நிைல (5111-5120)
அத்திரம் ைர யாைன அரக்கன் ேமல்
ைவத்த சிந்ைதயர் வாங்கும் உயிர்ப் இலர்
பத்திரம் ைர நாட்டம் பைதப் அறச்
சித்திரங்கள் என இ ந்தார் சிலர்

5.3.170

அள்ளல் ெவம் சர மாரைன அஞ்சிேயா?
ெமள்ள இன் கனவின் பயன் ேவண் ேயா?
கள்ளம் என்ெகால்? அறிந்திலம் கண்

கிழ்த்

உள்ளம் இன்றி உறங்குகின்றார் சிலர்.

5.3.171

ப தில் மன்மதன் எய்கைண பல் ைற
உ த ெகாங்ைகயர் ஊசல் உயிர்ப்பினர்
'அ

ெசய்வ

என்? ஆைண அரக்கைன

எ தலாம் ெகால்? 'என்
'ஆவ

ஒன்

எண்

அ ளாய்! என

கின்றார் சிலர்.

5.3.172

ஆவிையக்

கூ கின்றிைல! கூறைல ெசன் ! 'எனப்
பாைவ ேபசுவ ேபால் கண் பனிப் உறப்
ைவேயா

லம் கின்றார் சிலர்.

5.3. 173

ஈரத் தென◌்றல் இ க ெம ந் தம்
பாரக் ெகாங்ைகையப் பார்த் அந்தப் பாதகன்
ரத் ேதாள்களின் க்கம் எண்ணா உயிர்
ேசாரச் ேசாரத்

ளங்குகின்றார் சிலர்.

5.3.174

நக்க ெசம்மணி நாறிய நீள் நிழல்
பக்கம் சு பள்ளியில் பல்பகல்
ஒக்க ஆைச உலக்க உலந்தவர்
ெசக்கர் வான் த

திங்கள் ஒத்தார் சிலர்.

5.3.175
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வாளின் ஆற்றிய கற்பக வல் யர்
ேதாளின் நாற்றிய ங்கு அமளித் யில்
நாளினால் ெசவியில் கும் நாம யாழ்த்
ேதளினால் திைகப் எய் கின்றார் சிலர்.

5.3.176

கவ் தீக்கைண ேம ைவக் கால் வைளத்
எவ்வினான் மைல ஏந்திய ஏந் ேதாள்
வவ் சாந் தம் மா ைல ெவௗவிய
ெசவ்வி கண்

குலா கின்றார் சிலர்.

5.3.177

கூ நான்கு உயர் ேவைல ம் ேகாக்க நின்
ஆ னான் கழ் அம் ைக நரம்பினால்
நா நால் ெப ம் பண் ம் நயப் உறப்
பா னான் கழ் பா கின்றார் சிலர்.

5.3.178

இைனய தன்ைம இயக்கியர் ஈண் ய
மைன ஒராயிரம் ஆயிரம் வாயில் ேபாய்
அைனயவன் குலத் ஆய் வைளயார் இடம்
நிைனவின் எய்தினன் நீதியின் எய்தினான்.

5.3.179

இராவணன் உாிைமமகளி ள் அரக்கியர்நிைல (5121-5132)
எாிசுடர் மணியின் ெசம் ேகழ் இளெவயில் இைடவிடா
விாி இ ள் ப கி நா

ம் விளக்கு இன்றி விளங்கும் மாடத் ,

அாிைவயர் கு வின் நீங்கி, ஆைச ம் தா ேம க்கு,
ஒ சிைற இ ந் , ேபான உள்ளத்ெதா

ஊ வா ம்.

நைக எாிக் கற்ைற தெற◌்றி நாவி ேதாய்த்
ைக எனத்

ம்பி சுற்றப்,

5.3.180

அைனய ஓதி

மலர் ெபாங்கு ேசக்ைக

பைக என ஏகி, யாணர்ப் பளிங்கு உைடச் சீதப் பள்ளி
மிைக உயிேரா ம் காம விம்ம
சவிப

ன் ெவ ம் வா ம்.

தைகசால் வானம் தான் ஒ

குவி ம் மீன் ஆரம் ஆக, மின்ெகா

ேமனி ஆகக்
ம ங்குல் ஆகக்

கவிர் ஒளிச் ெசக்கர் கற்ைற ஓதியா, மைழ உண் கண்ணா,

5.3.181
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அவிர்மதி ெநற்றி ஆக, அந்திவான் ஒக்கின்றா ம்.
பானல் உண் கண்

ம் வண்ணப் ப

ேசாைன ேபான்
ேமல் நிவந்

5.3.182

ைற மாறப் பண்ைணச்

அளிகள் பம் ம் சுாிகுழல் கற்ைற ேசார,

எ ந்த மாட ெவள்நிலா

ன்றில் நண்ணி,

வான மீன் ைகயின் வாாி, மணிக் கழங்கு ஆ வா ம்.

5.3.183

உைழ உைழப் பரந்த வான யாற் நின் , உம்பர் நாட் க்
குைழ கத் ஆயம் தந்த னல் குளிர்ப்பில என் ஊ
இைழ ெதா த்

இலங்கும் மாடத்

இைட த மாற ஏறி,

மைழ ெபா த் , ஒ கும் நீரால் மஞ்சனம் ஆ வா ம்.

5.3.184

பன்னக அரசர் ெசம் ேகழ்ப் பணா மணி வ யில் பற்றி,
இன் உயிர்க் கணவன் ஈந்தான் ஆம் என இ த்தி, விஞ்ைச
மன்னவர்

ம்,

ம், மாைல ம், பைணயம் ஆகப்

ெபான்னின் நன் பலைகச் சூ ,

யில்கிலர் ெபா கின்றா ம்.

5.3.185

ெதனநகு குடம் உள் பாடல் சித்தியர் இைசப்பத் தீஞ்ெசால்
பன்னக மகளிர் வள் வார்த் தண் ைமப் பாணி ேபணப்
ெபான் நகு தரளப் பந்தர்க் கற்பகப் ெபா ம்பர்ப் ெபான் ேதாள்
இன் நைக அரம்ைபமாைர ஆடல் கண்

இ க்கின்றா ம்.

5.3.186

ஆணியில் கிடந்த காதல் அகம் சுட, அ வி உண்கண்
ேசண் உயர் உறக்கம் தீர்ந்த சிந்ைதயர், ெசய்வ ேதாரார்,
ைண ம், குழ

ம், தத்தம் மிட ம், ேவற் ைமயில் தீர்ந்த

பாணி தள்ளாடப் பாடல் அ

உகப் பா வா ம்.

5.3.187

தண்டைல வாைழ அன்ன குறங்கு இைட அல்குல் தட் ல்,
ெகாண்ட
உண்

ந்

கி

ம், ேகாைவக் கைலக

அலமந்த கண்ணார், ஊசல் இட்

குண்டலம் தி

வில்

சக் குரைவயில் குழ

நச்சு எனக் ெகா ய கண்ணார், கள்ெ◌ளா
பிச்சாில் பிதற்றி, அல்குல்

ம், ேசாரக் கூர்ங்கள்
உலா கின்ற
வா ம்.
கு தி நக்கிப்

ந் கில் கலாபம் பீறிக்

5.3.188
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குச்சாித் திறத்தின் ஓைச களம் ெகாளக் கு க் ெகாண்

ஈண் ச்

சச்சாிப் பாணி ெகாட் , நிைற த மா வா ம்.

5.3. 189

தயிர் நிறக் கள் உண் , உள்ளம் தள்ளத் தம் அறி , தள்ளப்
பயிர் உறத் 'ெதய்வம் என்ேமல் ப ந்த , பார்மின்! 'என்னா,
உயிர் உயிர்த் , இரண்

ைக ம் உச்சிேமல் உயர நீட் ,

மயிர் சி ர்த் , உடலம் கூசி, வாய் விாித் , ஒ ங்கு வா ம்.

5.3.190

இத்திறத் அரக்கர் மாதர் ஈாி ேகா ஈட்டம்,
பத்தியின் உைற ம் பத்திப் படர் ெந ம் ெதாி ம் பார்த்தான் :
சித்தியர் உைற ம் மாடத் ெதாி ம் பின்னாகச் ெசன்றான் :
உத்திைச விஞ்ைச மாதர் உைற ைள

ைறயின் உற்றான்.

5.3.191

இராவணன் உாிைம மகளி ள் விஞ்ைச மகளிர் நிைல (5133-5135)
வளர்ந்த காதலர், மகாிைக ெந
தளர்ந்த சிந்ைத தம் இைடயி

அரக்கைன வரக்காணார்,
ம்

டங்கிட, உயிெரா

த மாறிக்

களம் தவா ெந ம் க வியில், ைககளில், ெசயிாியர் கைலக்கண்ணால்,
அளந்த பாடல் ெவவ் அர
ாி ம் நல்ெநறி

தம் ெசவி க, அலமரல் உ கின்றார்.

5.3.192

னிவ ம், லவ ம்,

கல்கிலர் ெபாைறகூர,
எாி ம் ெவம் சினத் இகல் அ

ெகா ம் திறல்

இராவணற்கு, எஞ்ஞான் ம்
பாி ம் ெநஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்

ஒ

பைகெயா ம், பனித்திங்கள்
ெசாாி ம் ெவம் கதிர் ைண ைலக் குைவ
சுடக் ெகா களில்

க்கின்றார்.

5.3.193

சி கு காலங்கள் ஊழிகள் ஆம்வைக, திாிந்
கு காத ன் ேவதைன உழப்பவர்,
இ கு சாந்த ம், எ திய குறிக

சிந்தைன சிந்த,

யங்கிய

ைல ன்றில்

ம், இன் உயிர்ப் ெபாைற ஈர,

ம கு வாள் கண்கள் சிவப் உற ேநாக்கினர்,
மயங்கினர், உயிர்க்கின்றார்.

5.3.194
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அ மன் மண்ேடாதாி மைனையக் காண்டல்
ஆய விஞ்ைசயர் மடந்ைதயர் உைறவிடம் ஆ இரண்
ய மாளிைக ெந ம் ெதாித்
விப்ேபாய்த் ெதாைல
நாயகன் ெப ம் ேகாயிைல நண்
மாய நந்திய வாள்

கத்

ஒ

அைம ேகா
இல் ன் உலகிற்கும்

வான், கண்டனன், நளிர் திங்கள்

தனி மயன் மகள் மணி மாடம்.

5.3.195

மண்ேடாதாி மைனைய அ மன் வியத்தல்
கண் , கண்ெணா ம் க த்ெதா ம் கடாயினன் :
உண்

'காரணம் கைட நின்ற
ேவ ஒ சிறப் ! எங்கள் நாயகற்கு
உயிாி ம் இனியாைளக்

ெகாண்

ேபாந்தவன் ைவத்த

ஓர் உைற ள்ெகால்?

குல மணி மைனக்கு எல்லாம்,
விண் வின் தட மார்பினின் மணி ஒத்த

இ !'

என வியப் உற்றான்.
மண்ேடாதாி

யி

5.3.196

ம் நிைல (5138-5139)

அரம்ைப, ேமனைக, திேலாத்தைம, உ ப்பசி ஆதியாயவர், மாரன்
சரம் ெபய் ணிேபால் தளிர் அ கரம் ெதாடச் சாமைர த மாறக்
க ம்ைப ம் சுைவ ைகப்பித்த ெசால் யர் காமரம் கனி யாழின்
நரம்பின் இன்னிைச ெசவி க, நாசியில் கற்பக விைர நாற.
விைழ

நீங்கிய ேமன்ைமயர் ஆயி

5.3.197

ம்

கீழ்ைமேயார் ெவகுள் உற்றால்,
பிைழெகால் நன்ைமெகால் ெப வ என்

ஐ

பீைழயால், ெப ம் தென◌்றல்,
உைழயர் கூவப் க்கு ஏகு எனப் ெபயர்வ
ஓர் ஊச ன் உளதாகும் :
பைழயம் யாம் எனப் பண் அல ெசய்வேரா?
ப ணிதர் பயன் ஓர்வார்.
மண்ேடாதாிையப் பிராட் ெயன்

5.3.198
மயங்கி அ மன் வ ந்தல் (5140-5141)
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இன்ன தன்ைமயின் எழில் மணி விளக்கங்கள்
இயல்ெகடப் ெபா கின்ற
தன்ன இன் ஒளி தைழ உறத் யில்ெகா ம்
ைதயைலத் தைக

இல்லான்,

அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த் ,
அகத் எ ெவம் தீத்
ன் தன் உயிர் உடெலா சு வ ஓர் யர்
உழந் , இைவ ெசான்னான்.

5.3.199

'எற் வான் ெதாடர் யாக்ைகயால் ெப ம்
பயன் இழந்தனள்! இ

நிற்க,

அற் வான் தைள, இல் பிறப் அதெனா ம்
இழந் , தன் அ ம் ெதய்வக்
கற் ம் நீங்கிய கனம் குைழ இவள் எனில்,
காகுத்தன் கேழா ம்,
ெபாற் ம், யா
ெபான்

ம், இவ் இலங்ைக ம், அரக்க ம்,
ம் இன் ! 'என்றான்.

5.3.200

அ மன் ெதளிதல் (5142-5143)
'மா

யர்த் தி வ வினள் அவள் : இவள்
மா ெகாண்டனள் : கூறில்,

தான் இயக்கிேயா? தானவர் ைதயேலா?
ஐ
ம் தைக ஆனாள்!
கான் உயர்த்த தார் இராமன்ேமல் ேநாக்கிய
காதல் காாிைகயார்க்கு
மீன் உயர்த்தவன் ம ங்குதான் மீ
நிைனந்த

ேமா?

மிைக 'என்றான்.

'இலக்கணங்க ம் சில உள! என்னி
எல்ைல ெசன் உ கில்லா

5.3.201
ம்,

அலக்கண் எய் வ அணிய உண் என் ,
எ த் அைறகின்ற இவள் யாக்ைக!
மலர்க் க ங் குழல் ேசார்ந் , வாய் ெவாீஇச் சில
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மாற்றங்கள் பைறகின்றாள்!
உலக்கும் இங்கு இவள் கணவ ம்! அழி ம்
இவ் வியன் நகர்க்கு உள ! 'என்றான்.
அ மன் மண்ேடாதாி மைன விட்
என்

உணர்ந்

நின்

ஏம் உ

5.3.202

இராவணன்மைனயிற் குதல்
நிைலயினில்,

'நிற்க இ திறன்! 'என்னாப்
பின்

சிந்ைதயன், ெபயர்ந்தனன்,
அமைன பிற்படப் ெப ேம க்
குன் குன்றிய தைக உற ஓங்கிய
ெகாற்றத் மணிக் ேகாயில்

ெசன்

க்கனன், இராவணற்கு எ ப்ப ம்

கிாி எனத் திரள் ேதாளான்.

5.3.203

அ மன் இராவணன் மைனயில் கண்ட தீக்குறிகள்
நிலம்

த்தன, ெந வைர

ெபாலம்
வலம்
கலந்

த்தன, நி தர்தம் குலமாதர்

த்தன ம ங்குல் ேபால், கண்க
த்தன, மாதிரம்

த்தன, த த்

இ த்தன, ெவ த்தன

ம்

வ ம் ெபான் ேதா

ம்

இன்றி ெந வானம்

ரண மங்கல கலசங்கள்.

5.3.204

அ மன் இலங்ைக அழி ம் என்ெறண்ணி இரங்கல்
க்கு நின் , தன் லன் ெகா ேநாக்கினன்,
ெபா வ ம் தி உள்ளம்
ெநக்கு நின்றனன், 'நீங்கும் அந்ேதா இந்த
ெந நகர்த் தி ! 'என்னா,
எக்குலங்களில் யாவேர ஆயி ம்,
இ விைன எல்ேலார்க்கும்
ஒக்கும் : ஊழ் ைற அல்ல வ ய
ஒன்

இல், என உணர் ற்றான்.

அ மன் இராவணைனக் காண்டல்
ல் ெப ம் கடல்

ணங்கிய ேகள்வியான்,

5.3.205
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ேநாக்கினன், மறம் கூ ம்
ேவல் ெப ம் கடல் ைடபரந் ஈண் ய
ெவள் இைட வியன் ேகாயில்,
பால் ெப ம் கடல் பல்மணிப் பல்தைலப்
பாப் இைடப் படர்ேவைல
மால் ெப ம் கடல் வதிந்தேத அைனய ஓர்
வனப்பினன்
இராவணன்

யி

யில்வாைன!

5.3.206

ம் நிைல (5148-5158)

குழவி ஞாயி குன் இவர்ந் அைனயன
கு மணி ெந ேமா
இைழேகளா நின் இளெவயில் எறித்திட
இர எ ம் ெபா ள் ய,
ைழெகாள் ேம வின் கட் இைடக் கனகைன
க்கிய ரண் சீயம்
தைழெகாள் ேதாெ◌ளா ம் தைலபல பரப்பி ன்
யில்வ

ஓர் தைகயாைன!

5.3.207

ஆய ெபான் தலத் ஆய்வைள அரம்ைபயர்
ஆயிரர் அணி நின்
ய ெபான் கவாி திரள் இயக்கிடச்
சுழிப பசுங்காற்றின்
மீய கற்பகத் ேதன் ளி விராயன
ழ்ெதா ம், ெந ேமனி
தீய, நல் ெதா ச் சீைதைய நிைனெதா ம்
உயிர்த் , உயிர் ேதய்வாைன!

5.3.208

குழந்ைத ெவண்மதிக் கு மியன் ெந வைர கு

க்கிய குலத் ேதாைளக்

கழிந்
க்கு இைட கரந்தன அனங்கன் ெவம் க ம் கைண பலபாய,
உழந்த ெவம் சமத் உயர்திைச யாைனயின் ஒளிர் ம ப் உற் இற்ற
பழம் த ம்பி

க்கு இைட இைடேய சில பசும் ண்கள் அசும் ஊற!

5.3.209

சாந் அளாவிய கலைவேமல் தவழ்
தண் தமிழ்ப் பசும் தென◌்றல்
ஏய்ந்த காமெவம் கனல் உயிர்த் இ ம
த்தியின் உயிர்ப் ஏறக்
காந்தள் ெமல் விரல் சனகிபால் மனம் தல் கரணங்கள் க
ஓடப்
பாந்தள் நீங்கிய

ைழ எனக் குைழ

உ

ெநஞ்சு பாழ்பட்டாைன!

5.3.210
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ெகாண்ட ேபர் ஊக்கம்

ளத் திைசெதா ம் குறித்

ேமல் நாள்

மண் ய ெச வில், மானத் ேதாள்களால் வாாி வாாி
உண்ட தெவ◌ிட் ப் ேபழ்வாய்க் கைடகள் ேதா ஒ கிப் பா ம்
அண்டர்தம் கழில் ேதான் ம், ெவள் எயிற்

அைமதியாைன!

5.3.211

ெவள்ளி ெவண் ேசக்ைக ெவந் ெபாறி எழ, ெவ ம் ம் ேமனி
ள்ளி ெவண் ெமாக்குள் என்னப் ெபா த் ேவர் ெகாதித் ப் ெபாங்கக்
கள் அவிழ் மாைல

ம்பி வண்ெடா

ம் காிந்

சாம்ப,

ஒள்ளிய மாைல தீய, உயிர்க்கின்ற உயிர்ப்பினாைன!

5.3.212

ேத இயல் ேநமியானில், சிந்ைதெமய்த் தி வின் ஏகப்
இயல் அமளி ேமலாப் ெபாய் உறக்கு உறங்குவாைனக்
காவி அம் கண்ணி தன் பால் கண்ணிய காதல் நீரால்
ஆவிைய உயிர்ப் என்
மிகும் தைக நிைனப்

ஓ ம் அம்மி இட்
ற்ற உ

அைரக்கின்றாைன!

5.3.213

ெவளிப்பட்ட ேவைல,

நகும் தைக கத்தன், காதல் ந க்கு ம் மனத்தன், 'வார் ேதன்
உகும் தைக ெமாழியாள் ன்னம் ஒ வைக உள்ளத் உள்ேள
குந்தனள் அன்ேறா? 'என்

மயிர் றம் ெபா க்கின்றாைன!

ெமன் ெதாழில் கலாப மஞ்ைஞ ேவட்ைக மீக்கூ ம் ஏ

5.3.214

ம்,

குன் ஒழித் ஒ மாக் குன்றின் அாிதில் ேசர் ெகாள்ைக ேபால,
வன் ெதாழில் ெகாற்றப் ெபான் ேதாள் மணந்தி ம் மடந்ைத மார்கட்கு
ஒன்

ஒழித்

ஒன்றின் ஏக அாிய ேதாள் ஒ க்கினாைன!

த வா நின்ற க ங்கடல் மீ

5.3.215

உதயகிாியில் சுடர் தயங்க

எ வான் என்ன மின் இைமக்கும் ஆரம் திக ம் இயல்பிற்றாய்,
வானவராய் உலகம் ஒ
ன் ம் காக்கும் தல் ேதவர்
ம
ேதா

வாள் ேநமி கு சத்தின் வாய்ைம

உ த தார் வண் ம், திைசயாைன
மதம்

மா
ேகா

ைடத்த மார்பாைன!

ைதந்த வண் ம், சுற்றி,

உ த ந ம் கலைவ, வயக் களிற்றின்
சிந் ரத்ைத மா ெகாள்ளக்
உ த மார்ேப ேபால், ெகாைல உ த

5.3.216
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வ ேவ ன் ெகாற்றம் அஞ்சித்
தாள் ெதா த பைக ேவந்தர்
உ
த ம் இ ந்த சரணத்தாைன!

5.3.217

இராவணைனக் கண்ட அ மன் சினத்தல்
கண்டனன், காண்டேலா ம், க த்தின்
விண்டன கண்கள், கீண்
ெகாண்ட

ள் காலச் ெசந்தீ

ெவ த்தன கீ ம் ேம

ஓர் உ வ மாேயான் குறளி

ம்,

ம் கு கி நின்றான்,

திண் தைல பத் ம் ேதாள்கள் இ ப ம் ெதாிய ேநாக்கி.

5.3.218

அ மன் இராவணைனக் ெகால்ல நிைனத்தல் (5160-5161)
'ேதாள் ஆற்றல் என் ஆகும்? ேமல் நிற்கும் ெசால் என் ஆம்?
வாள் ஆற் கண்ணாைள வஞ்சித்தான் மணி
என்
தாள் ஆற்றலால் இ த் த் தைலபத் ம் தகர்த் , இன்
ஆள் ஆற்றல் காட்ேடேனல் அ ேயனாய்

என்

ேயேன! '

'ந த் வாழ் தைகைமயேதா அ ைமதான்? நல்

5.3.219

தைலப்

பி த் வாழ் அரக்கனார் யான்கண் ம் பிைழப்பாேரா?
ஒ த்

வான் ேதாள் அைனத் ம், தைல பத் ம் உைதத்

த் , இவ் ஊர்

த்தால், ேமல்

வ

எ(ல்)லாம்

உ ட் ,
ந்

ஒழிக! '

5.3.220

இராவணைனக் ெகால்ல நிைனந்த அ மன் அந்நிைனெவாழிதல் (5162-5164)
என் , ஊக்கி, எயி

க த் , இ

கர ம் பிைசந் , எ ந் ,

நின் , ஊக்கி உணர்ந் உைரப்பான், ேநமிேயான் பணி அன்றால்!
ஒன் ஊக்கி ஒன் இைழத்தல் உணர் உைடேயார்க்கு உாித் அன்றால் :
பின்

க்கின், இ

ஆலம் பார்த்

சாலப் பிைழபயக்கும் எனப் ெபயர்ந்தான்.

உண்டவன்ேபால் ஆற்றல் அைமந் ளர் எனி

சீலம் பார்க்குாிேயார்கள் எண்ணா
லம் பார்க்குறின் உலைக
காலம் பார்த்

5.3.221
ம்,

ெசய்பேவா?

விக்கும்

ைறத்

எனி

இைற ேவைல கடவாத கடல் ஒத்தான்.

ம்,
5.3.222
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இற்ைறப் ேபார்ப் ெப ம் சீற்றம் என்ேனா
ந்தி க!
கற்ைறப் ங் குழலாைளச் சிைறைவத்த கண்டகைன
ற்றப் ேபார்

த்த

ஒ

குரங்கு, என்றால்,

ைன

ரன்

ெகாற்றப் ேபார்ச் சிைலத்ெதாழிற்குக் குைற உண்டாம் 'எனக் குைறந்தான்.
அ மன் தன்

5.3.223

ள் கூ தல்

அந்நிைலயான், ெபயர்த் உைரப்பான், 'ஆய்வைளக்ைக அணி இைழயார்
இந்நிைலயா டன் யில்வார் உளரல்லர்! இவன் நிைல ம்
ல் நிைலய காமத்தால் லர்கின்ற நிைல! ைவ
நல் நிைலயின் உளள் என்

ம் நலன் எனக்கு நல்குமால்! '

அ மன் பிராட் ையக் காணா

வ ந் தல் (5166-5174)

என்

எண்ணி, ஈண்

குன்

அன்ன ேதாளவன்தன் ேகா மைன பின்படப் ெபயர்ந்தான்,

நின்

எண்ணி உன்

ெபான்

ன்

5.3.224

இனி ஓர் பயன் இல்ைல என நிைனயாக்
வான், 'அந்ேதா! இந் ெந

ம் மணிப்

நகாில்

ணாள் இலள்! 'என்னப் ெபா மினான்.

5.3.225

'ெகான்றாேனா? கற் அழியாக் குலமகைளக் ெகா ம் ெதாழிலால்
தின்றாேனா? எப் றத்ேத ெசறித்தாேனா சிைற சிறிேயான்?
ஒன்றா

ம் உணரகிேலன் : மீண்

இனிப் ேபாய் என் உைரக்ேகன்?

ெபான்றாத ெபா

, எனக்கு இக் ெகா ம்

'கண்

இ க்கும் காகுத்தன்; கவிகுலக்ேகான்

வ ம்! என்

ெகாண்

வ ம்! என்

யரம் ேபாகாதால் '

5.3.226

இ க்கும்; யான் இைழத்த ேகாள் இ வால்

ண்டாிக நயனத்தான் பால் இனி யான் ேபாேவேனா?
விண்டவேரா

உடன்

யா , யான் வாளா விளிேவேனா? '

5.3.227

'கண்ணிய நாள் கழிந் ளவால் கண் லமால், கனம் குைழைய!
விண் அைட ம் 'என்றாைர ஆண்
எண்ணிய
ண்ணியம் என்

க்ககிேலன்! இனி
ஒ

இ த்தி விைரந்த யான்
யா

இ ப்ேபேனா?

ெபா ள் என் உைழ நின் ம் ேபாயதால்.

5.3.228
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'ஏ
ஓசைன சூழ்ந் எயில் கிடந்த இவ் இலங்ைக
வா ம் மா மன் யிர் யான் காணாத மற் இல்ைல :
ஊழியான் ெப ந் ேதவி ஒ வைர ம் யான் காேணன்!
ஆழி தாய், இடர் ஆழி இைடேய

ழ்ந்

'வல் அரக்கன்தைனப் பற்றி, வாய் ஆ

அழிேவேனா? '

5.3.229

கு தி உகக்

கல் அரக்கும் கரதலத்தால், 'காட் 'என் காண்ேகேனா?
எல் அரக்கும் அயில் தி ேவல் இராவண ம் இவ் ஊ ம்
ெமல் அரக்கின் உ கி விழ, ெவம் தழலால் ேவய்ேகேனா? '
'வானவேர

5.3.230

தேலாைர வின வேனல், வல் அரக்கன்

தான் ஒ வன் உளன் ஆக, உைரெசய் ம் த க்கு இலரால்!
ஏைனயர்கள் எங்கு உைரப்பார்? எவ் வண்ணம் ெதாிேகேனா?
ஊன் அழிய நீங்காத உயிர் சுமந்த உணர்
'எ ைவக்கு

இல்ேலன்! '

5.3.231

தல் ஆய சம்பாதி, 'இலங்ைகயில் அத்

தி ைவக் கண்டெனன் 'என்றான் : அவன் உைர ம் சிைதந்ததால்
க ைவக்கும் ெந நகைரக் கடல் இைடேய கைரயாேத
உ ைவக் ெகாண்

இன்ன ம் நான் உெளன் ஆகி உழல்ேவேனா?

5.3.232

'வ த் தாழ் ங் குழலாைள, வான் அறிய, மண் அறியப்
பி த்தான் இவ் அடல் அரக்கன் எ ம் மாற்றம் பிைழயாதால் :
எ த்

ஆழி இலங்ைகயிைன இ ம் கடல் இட் , இன் , இவைன

த்தாேல, யான்

தல்

ைற மன்ற! என்

உணர்வான்.

5.3.233

அ மன் அேசாக வனத்ைதக் காண்டல்
எள் உைற ம் ஒழியாமல், யாண்ைடயி

ம் உளனாய்த் தன்

உள் உைற ம் ஒ வைனப் ேபால், எம் ம ங்கும் உலா வான்,
ள் உைற ம் மானத்ைத உற ேநாக்கிப் றம் ேபர்வான்,
கள் உைற ம் மலர்ச்ேசாைல அயல் ஒன்
------------

கண்

ற்றான்.

5.3.234
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5.4 காட்சிப் படலம் (5176 - 5334)
அ மன் நிைனத்தல்
மா

நின்ற அம் மணிமலர்ச் ேசாைலைய ம வித்

'ேத

அவ் வழிக் காண்ெபேனல் தீ ம் என் சி ைம;

ஊ

கண் ெலன் என்னில், பின் உாிய

ஒன்

இல்ைல!

ேவன், மற் , இவ் விலங்கல்ேமல் இலங்ைகைய

ட் ! '

5.4.1

ணிந்தாம்.

5.4.2

அ மன் அேசாகவனத்ைத அைடதல்
என் , ேசாைல க்கு எய்தினன் இராகவன்

தன்;

ஒன்றி வானவர் மைழ ெபாழிந்தனர் உவந்தார்,
அன் வாள் அரக்கன் சிைற அவ் வழி ைவத்த
ன்
பிராட்

அல் ஓதிதன் நிைல இனிச் ெசால்

வான்

யர்நிைல (5178-5204)

வல் ம ங்குல் வாள் அரக்கியர் ெந க்க, அங்கு இ ந்தாள் :
கல் ம ங்கு எ ந் , என் ம் ஓர்

ளி வரக் காணா

நல் ம ந் ேபால், நலன் அற உணங்கிய நங்ைக,
ெமல் ம ங்குல்ேபால், ேவ

உள அங்க ம் ெம ந்தாள்.

யில் அறக் கண்கள் இைமத்த

ம்

கிழ்த்த

ம்

5.4.3

றந்தாள்,

ெவயில் இைடத் தந்த விளக்கு என, ஒளி இலா ெமய்யாள்,
மயில் இயல் குயில் மழைலயாள், மான் இளம் ேபைட
அயில் எயிற்

ெவம்

க் குழாத்

அகப்பட்ட

அன்னாள்.

5.4.4

வி தல், விம் தல், ெமய் உற ெவ ம் தல், ெவ வல்,
எ தல், ஏங்குதல், இரங்குதல் இராமைன எண்ணித்
ெதா தல், ேசா தல்,
அ தல் அன்றி மற்
தைழத்த ெபான்

ளங்குதல்,

யர் உழந்

அயல் ஒன் ம் ெசய்குவ

ைலத் தடம் கடந்

உயிர்த்தல்,
அறியாள்.

அ விேபால் தாழப்

5.4.5

60
ைழத்த ேபால நீர் நிரந்தரம் ெபாழிகின்ற ெபா வால்,
இைழக்கும்

ண்ணிய ம ங்குலாள், இைண ெந ம் கண்கள்

மைழக்கண் என்ப

காரணக் குறி என வகுத்தாள்.

அாிய மஞ்சிேனா

அஞ்சனம்

5.4.6

த ய அதிகம்

காிய காண்ட ம், கண்ணின்நீர் கடல் கக் க ழ்வாள்;
உாிய காதலர் ஒ வேரா ஒ வைர உலகில்
பிாி

எ

ம்

யர் உ

ெகாண்டால் அன்ன பிணியாள்.

ப்பினால் ெசய்த ைகெயா

கால் ெபற்ற

5.4.7

ளி மஞ்சு,

ஒப்பினான் தைன நிைனெதா ம், ெந ம் கண்கள் உகுத்த
அப்பினால் நைனந் , அ ம்

யர் உயிர்ப் உைட யாக்ைக.

ெவப்பினால் லர்ந் , ஒ நிைல உறாத ெமன்

கிலாள்.

5.4.8

அாி ேபாகேவா விதிவ கடக்க என் அஞ்சிப்
பாிதி வானவன் குலத்ைத ம் பழிைய ம் பாராச்
சு தி நாயகன் வ ம் வ ம் என்ப ஓர் ணிவால்
க தி, மாதிரம் அைனத்ைத ம் அளக்கின்ற கண்ணாள்.
கைமயினாள் தி

கத்

அயல் க ப் உறக் ெகௗவிச்

சுைம ைடக் கற்ைற நிலத்திைடக் கிடந்த,

மதிைய

அைமய வாயில் ெபய்

உமிழ்கின்ற அயில் எயிற்

குைம றத் திரண் , ஒ

சைட ஆகிய குழலாள்.

ஆவி அம்

5.4.9

கில் ைனவ

ஒன்

அன்றி ேவ

அரவில்,
5.4.10

அறியாள்,

வி அன்னம் ெமன் னல் இைடத் ேதாய்கிலா ெமய்யாள்,
ேத தெண◌்கடல் அமிழ் ெகாண் அநங்கேவள் ெசய்த
ஓவியம் ைக ண்டேத ஒக்கின்ற உ வாள்.
'கண் லன்ெகாலாம் இளவ
உண்
ெகாண்

இலங்ைக என்

5.4.11

ம்? கைன கடல் ந வண்

உணர்ந்திலர், உலகு எலாம் ஒ ப்பான்

இறந்தைம அறிந்திலராம்? ' எனக் குைழயாப்

ண் திறந்ததில் எாி

ைழந்தால் எனப் ைகவாள்.

'மாண் ேபாயினன் எ ைவகட்கு அரசன், மற்

அவேரா

5.4.12
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ஆண்ைட என் நிைல உைரப்பவர் இல்ைல : இப் பிறப்பில்
காண்டேலா அாி ! 'என்

என்

மீண் ம் மீண் ம் க்கு எாி

விம்

ம், கலங்கும்;

ைழந்தால் என ெம வாள்.

5.4.13

'என்ைன நாயகன் இளவைல எண்ணிலா விைனேயன்
ெசான்ன வார்த்ைத ேகட்
ன்ைன ஊழ்விைன

அறிவிலள், எனத்
ந்தேதா? ' என்

பன்னி, வாய் லர்ந் , உணர்

றந்தாேனா?

என்

ைறயால்

ேதய்ந் , ஆ யிர் பைதப்பாள்.

'அ ந் ம் ெமல் அடகு ஆர் இட அ ந் ம்? 'என்
'வி ந்

கண்டேபா

என் உ ேமா? ' என்

அ ங்கும்;

விம் ம்;

'ம ந் ம் உண் ெகால் யான்ெகாண்ட ேநாய்க்கு? 'என்
இ ந்த மா நிலம் ெசல் அாித்

5.4.14

எழ ம் ஆண்

மயங்கும்;

எழாதாள்.

5.4.15

'வன்கண் வஞ்சைன அரக்கர் இத் ைணப் பகல் ைவயார்,
தின்பர், என் இனிச் ெசயத்தக்க ? என்

தீர்ந்தாேனா?

தன் குலப் ெபாைற தன்ெபாைற எனத் தவிர்ந்தாேனா?
என்ெகால் எண்

வ ? 'என்

ம், அங்கு இராப்பகல் இல்லாள்.

'ெபற்ற தாய ம் தம்பி ம் ெபயர்த் ம் வந்

5.4.16

எய்திக்

ெகாற்ற மா நகர்க் ெகாண் இறந்தார்ெகாேலா? குறித் ச்
ெசாற்ற யாண் எலாம் உைறந் அன்றி அந்நகர்த் ன்னான்.
உற்ற

உண்

'எனாப் படர் உழந்

' ரன் எனத்தகும் ெமாய்ம்பிேனார்
வர

உறாதன உ வாள்.

5.4.17

ன் ெபா தவர்ேபால்,

ம், மாய ம், வஞ்ச ம், வரம்பில வல்ேலார்

ெபார நிகழ்ந்த

ஓர்

கரன் ெநாித் , அ

சல் உண்டாம்? ' எனப் ெபா மாக்
கண்டனளாம் எனக் கவல்வாள்.

5.4.18

ெதம்மடங்கிய ேசண் நிலம் ேககயர்
தம் மடந்ைத உன் தம்பியதாம் என
ம்மடங்கு ெபா ந்த கத்தின் அவ்
ெவம் மடங்கைல உன்னி ெவ ம் வாள்.

5.4.19
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'ெமய்த் தி ப்பதம் ேம

'என்ற ேபாதி

ம்

'இத்தி
றந் ஏகு 'என்ற ேபாதி ம்
சித்திரத்தின் அலர்ந்த ெசந்தாமைர
ஒத்தி க்கும்

கத்திைன உன்

வாள்.

5.4.20

ேதங்கு கங்ைகத் தி
ச் ெசங்கணான்
வாங்கு ேகால வடவைர வார்சிைல
ஏங்கும் மாத்திரத் இற் இரண்டாய்விழ
ங்கு ேதாைள நிைனந்

ெம

ந் ளாள்.

5.4.21

இன்னல் அம்பர ேவந்தற்கு இயற்றிய
பல் நலம் பதினாலாயிரம் பைட
கன்னல் ன்றில் களப்படக் கால் வைள
வில் நலம் கழ்ந்

ஏங்கி ெவ ம் வாள்.

5.4.22

ஆழ நீர்க் கங்ைக அம்பி கடாவிய
ஏைழ ேவட

க்கு 'எம்பி நின் தம்பி : நீ

ேதாழன் : மங்ைக ெகா ந்தி! 'எனச் ெசான்ன
வாழி நண்பிைன உன்னி மயங்குவாள்.

5.4.23

ெமய்த்த தாைத வி ம்பினன் நீட் ய
ைக தலங்கைள ைககளின் நீக்கி ேவ
உய்த்தேபா த ப்ைபயில் ஒண்பதம்
ைவத்த ேவதிைகச்ெசய்தி மனக்ெகாள்வாள்.

5.4.24

உரம் ெகாள் ேதம் மலர்ச் ெசன்னி உாிைமசால்
வரம் ெகாள் ெபான்
தம்பி வைனந்திலன்
திரங்கு ெசஞ்சைட கட் ய ெசய்விைனக்கு
இரங்கி ஏங்கிய

எண்ணி இரங்குவாள்.

5.4.25

பாித்த ெசல்வம் ஒழியப் பட ம் நாள்
அ த்தி ேவதியற்கு ஆன்குலம் ஈந் அவன்
க த்தின் ஆைச கைர இன்ைம கண் இைற
சிாித்த ெசய்ைக நிைனத்

அ ம் ெசய்ைகயாள்.

ம வின் வாய் இன மன்னைர ெவ
ெபா
றிப் ல உ
ண்ணின் நீர்
கினான் தவ ெமாய்ம்ெபா
ாிவில்

5.4.26
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த

ம் ேமன்ைம நிைனந்

உயிர் சாம் வாள்.

5.4.27

ஏக வாளி அவ் இந்திரன் காதல் ேமல்
ேபாக ஏவி அ கண் ெபா த்தநாள்
காகம் ற் ம் ஓர் கண்ணில வாகிய
ேவக ெவன்றிையத் தன் தைலேமற் ெகாள்வாள்.

5.4.28

ெவவ் விராதைன ேம அ ம் தீவிைன
வவ்வி மாற் அ ம் சாப ம் மாற்றிய
அவ் இராமைன உன்னித் தன் ஆர் உயிர்
ெசவ் இரா

உணர்

காவல் அரக்கியர்

ஓய்ந்
யி

உடல் ேதம் வாள்.

5.4.29

தல்

இ ந்தனள்; திாிசைட என் ம் இன்ெசா ல்
தி ந்தினாள் ஒழிய மற் இ ந்த தீவிைன
அ ந்திறல் அரக்கியர் அல் ம் நள் உறப்
ெபா ந்த
பிராட்

ம்

யில் நைறக் களிெபா ந்தினார்.

5.4.30

திாிசைடயிடம் கூறல் (5206-5210)

ஆயிைடத் திாிசைட என் ம் அன்பினால்
தாயி ம் இனியவள் தன்ைன ேநாக்கினாள்
'

யநீ! ேகட் ! என்

ைணவி ஆம்! 'எனா

ேமய

ஓர் கட் ைர விளம்பல் ேமயினாள்.

'நலம்

க்கின்றேதா? நான்ெசய் தீவிைன

சலம்
த்
ெபாலம்
வலம்

இனியன
நனி

இன்ன ம் த வ உண்ைமேயா?
ம ங்குலாய்!
வம் கண் தல்

க்கின்றில : வ வ

' னிெயா
னி அ

5.4.31

ஓர்கிேலன்!

5.4.32

மிதிைலயின் தல்வன் ந் நாள்
வ ம் ேதா ம் நாட்ட ம்
த்தன; ஈண் ம் ஆண்

என

க்கின்றன; ஆயின் நல்குவாய்!

'மறந்தெனன் இ

ம் ஓர் மாற்றம் ேகட் யால்!

5.4.33
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அறம் த சிந்ைத என் ஆவி நாயகன்
பிறந்த பார்
வ ம் தம்பிேய ெபறத்
றந்

கான் குந்தநாள் வலம்

த்தேத!

5.4.34

'நஞ்சு அைனயான் வனத் இைழக்க நண்ணிய
வஞ்சைன நாள் வலம்
த்த வாய்ைமயால்
எஞ்சல ஈண் தாம் இடம்
அஞ்சல் என்

க்குமால்;

இரங்குவாய்! அ ப்ப

யா

என்றாள்?

5.4.35

திாிசைட பிராட் பால் நற்குறிப்பயன் கூ தல்
என்ற
நன்

ம் திாிசைட 'இையந்த ேசாபனம்!
இ ! நன் ! 'எனா நயந்த சிந்ைதயாள்

'உன் ைணக் கணவைன உ தல் உண்ைமயால்!
அன்றி ம் ேகட் ! 'என்

அைறதல் ேமயினாள்.

திாிசைட தான் கண்ட நிமித்த ம் கன ம் பய

5.4.36
ம் கூறல் (5212-5228)

'உன் நிறம் பசப் அற உயிர் உயிர்ப் உற
இன் நிறத் ெதனஇைச இனிய நண்பினால்
மின் நிற ம ங்குலாய்! ெசவியில் ெமல்ல ஓர்
ெபான் நிறத்
'ஆய
ஏய
தீய
வாய

ம்பி வந்

ஊதிப் ேபாயதால்!

5.4.37

ேதாின் உன் ஆவி நாயகன்
வந் எதி ம் என் மால்;
தீயவர்க்கு எய்தல் திண்ணம்! என்
ேகள்! 'என மறித் ம் கூ வாள்.

5.4.38

யிலைல ஆத ல் கன ேதான்றல;
அயில் விழி அன்ைன! யான் அைமய ேநாக்கிேனன் :
பயில்வன ப
இல பாிவின் ஆண்டன
ெவயி

ம் ெமய்யன விளம்பக் ேகட் யால்!

'எண்ெணய் தன்
ெதா ம் இ கி ஈ இலாத்
திண் ெந ம் க ைத ேபய் ண்ட ேதாின்ேமல்

5.4.39
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அண்ணல் ேவல் இராவணன் அரத்த ஆைடயன்
நண்ணினன் ெதன லம்; நைவ இல் கற்பினாய்!

5.4.40

'மக்க ம் சுற்ற ம் மற் உேளார்க ம்
க்கனர் அப் லம் ேபாந்த இல்ைலயால்!
சிக்கு அற ேநாக்கினன்! தீய இன்ன ம்
மிக்கன ேகட்க! 'என விளம்பல் ேமயினாள்.

5.4.41

'ஆண்தைக இராவணன் வளர்க்கும் அவ் அனல்
ஈண் ல பிறந்தவால்; இனம் ெகாள் ெசம் சிதல்
ண்ட மணிவிளக்கு அழ ம் ெதால் மைன
கீண்டதால் வான ஏ
'பி

எறியக் கீைழநாள்!

5.4.42

மதம் பிறந்தன; பிறங்கு ேபாி ம்

இ பட ழங்கின இரட்டல் இன்றிேய;
த உைட கில் குலம் இன்றித் தா இல் வான்
ெவ பட அதி மால் : உதி ம் மீன் எலாம்!

5.4.43

'வில் பகல் இன்றிேய இர விண் அற
எல் பகல் எறித் உள என்னத் ேதான் மால்!
மல் பக மலர்ந்த ேதாள் ைமந்தர் சூ ய
கற்பக மாைல ம் ல

கா

'திாி மால் இலங்ைக ம் மதி

மால்!

5.4.44

ம்; திக்கு எலாம்

எாி மால்; கந்தர்ப்ப நகரம் எங்க

ம்

ெதாி மால்; மங்கல கலசம் சிந்தின
விாி மால்; விளக்கிைன வி ங்குமால் இ ள்!
'ேதாரணம்

றி மால்

5.4.45

ளங்கிச் சூழி மால்

வாரணம் றி மால் வலத்த வால் ம ப் ;
ஆரண மந்திரத் அறிஞர் நாட் ய
ரண குடத்

நீர் நறவில் ெபாங்குமால்!

'விண் ெதாடர் மதியிைனப் பிளந்

மீன் எ ம்;

ண் ெதாடர் கு தியில் ெபாழி மால் மைழ;

5.4.46
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தண்ெடா
மண்

திகிாி வாள் த

என்

அமர் ாி மால் ஆழி மா

இன்னன
உற!

5.4.47

'மங்ைகயர் மங்கலத் தா மற் அவர்
அம் ைகயின் வாங்குநர் எவ ம் இன்றிேய
ெகாங்ைகயின்

ழ்ந்தன; குறித்த ஆற்றினால்

இங்கு இதின் அற் தம் இன்

ம் ேகட் யால்!

5.4.48

'மன்னவன் ேதவி அம் மயன் மடந்ைததன்
பின் அவிழ் ஓதி ம் பிறங்கி ழ்ந்தன
ன் அ ம் சுடர் சுடச் சு க்ெகாண் ஏறின
இன்னல் உண்

எ

ம் இதற்கு ஏ

ஈ

எனா!

5.4.49

என் அன இயம்பி 'ேவ இன் ம் ேகட் யால்!
இன் இவண் இப்ெபா
எ ந்த ஓர் கனா!
வன் ைணக் ேகாளாி இரண் மா இலாக்
குன்

இைட உ ைவ அம் கு க்ெகாண்

ஈண் ேய!

5.4.50

வரம் இலா மதகாி உைற ம் அவ் வனம்
நிரம் ற வைளந்தன ெந க்கி ேநர்ந்தன
குரம் அ பிணம் படக் ெகான் மா இலாப்
ரம் க இ ந்த

ஓர் மயி

ம் ேபாயதால்!

5.4.51

'ஆயிரம் தி விளக்கு அைமய மாட் ய
ேசய் ஒளி விளக்கம் ஒன் ஏந்திச் ெசய்யவள்
நாயகன் தனி மைன நின் நண் தல்
ேமயினள்

டணன் ேகாயில் ெமன் ெசாலாய்!

5.4.52

'ெபான்மைன க்க அப் ெபா வில் ேபாதினில்
என்ைன நீ உணர்த்திைன

ந்த

இல்! 'என

'அன்ைனேய! அதன்குைற காண்! என்
இன்ன ம்

ஆயிைழ

யில்க! என இ ைக கூப்பினாள்.

அ மன் பிராட்

இ க்ைக கா

தல்

இவ்விைட அண்ணல் அவ் இராமன் ஏவிய

5.4.53
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ெவவ் விைட அைனய ேபார் ரத் த ம்
அவ்விைட எய்தினன் அாிதின் ேநாக்குவான்
ெநாவ் இைட மடந்ைததன் இ க்ைக ேநாக்கினான்.
யி

5.4.54

ணர்ந்த அரக்கியர் நிைல (5230-5235)

அவ்வயின் அரக்கியர் அறி

உற்

'அம்மேவா!

ெசவ்ைவ இல் யில் நைமச் ெசய்த ஈ ! 'எனா
எவ்வயின் ம ங்கி ம் எ ந்
ங்கினார்
ெவவ் அயில் ம

எ ச் சூல ெவங்ைகயார்.

5.4.55

வயிற்றிைட வாயினர்; வைளந்த ெநற்றியில்
குயிற்றிய விழியினர்; ெகா ய ேநாக்கினர்;
எயிற்றி க்கு இைடயிைட யாைன யாளி ேபய்
யில்ெகாள் ெவம் பிலன் எனத் ெதாட்ட வாயினார்.
ஒ ப

ைகயினர் ஒற்ைறச் ெசன்னியர்;

இ ப

தைலயினர் இரண்

ெவ வ

5.4.56

ைகயினர்;

ேதாற்றத்தர் விகட ேவடத்தர்;

ப வைர என ைல பல ம் நாற்றினார்.
சூலம் வாள் சக்கரம் ேதாட்

5.4.57

ேதாமரம்

கால ேவல் கப்பணம் கற்ற ைகயினர்;
ஆலேம உ
ெகாண் அைனய ேமனியர் :
பாலேம தாித்தவன் ெவ

ம் பான்ைமயார்.

5.4.58

காி பாி ேவங்ைக மாக் கர யாளி ேபய்
அாி நாி நாய் என அணி கத்தினர் :
ெவாிந் உ
கத்தினர் : விழிகண் ன்றினர் :
ாித

ெகா ைமயர் : ைக ம் வாயினார்.

5.4.59

எண்ணி க்கு அளவிடல் அாிய ஈட் னர்
கண்ணி க்கு அளவிடல் அாிய காட்சியர்
ெபண் எனப் ெபயர்ெகா திாி ம் ெபற்றியர்
ண் எனத்

யில் உணர்ந்

எ ந்

சுற்றினார்.

5.4.60
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பிராட் வ ந்த ம் அ மன் அ க ம்
ஆயிைட உைர அவிந் அழகன் ேதவி ம்
தீ அைனயவர் கம் ேநாக்கித் ேதம்பினாள் :
நாயகன் த ம் விைரவின் நண்ணினான்
ஓய்விலன் உயர்மரப் பைணயின் உம்பரான்.

5.4.61

அ மன் சிந்தைன
'அரக்கியர் அயில் தல் ஏந் ம் அங்ைகயர்
ெந க்கிய கு வினர் யி ம் நீங்கினர்
இ க்குநர் : மற்

இதற்கு ஏ

என்? 'எனப்

ெபா க்ெகன அவர் இைட ெபா ந்த ேநாக்கினான்.

5.4.62

அ மன் பிராட் ையக் காண்டல்
விாி மைழக்குலம் கிழித் ஒளி ம் மின் எனக்
க நிறத் அரக்கியர் கு வில் கண்டனன்
கு நிறத் ஒ தனிக் ெகாண்டல் ஊழியான்
இ ம் நிறம் அத்

உற்ற எற்கு இையந்த காந்தத்ைத!

பிராட் ேய என்

அ மன்

5.4.63

ணிதல் (5239-5241)

'கடக்க அ ம் அரக்கியர் காவல் சுற்

உளார்!

மடக்ெகா சீைதயாம் மாதேர ெகாலாம்?
கடல் ைண ெந ய தன் கண்ணின் நீர்ப் ெப ம்
தடத்திைட இ ந்த

ஓர் அன்னத் தன்ைமயாள்!

5.4.64

'எள்ள ம் உ வின் நல் இலக்கணங்க ம்
வள்ளல்தன் உைரெயா ம் மா ெகாண் ல!
கள்ள வாள் அரக்கன் அக் கமலக்கண்ணனார்
உள் உைற உயிாிைன ஒளித் ைவத்தவா!

5.4.65

' வைக உலைக ம் ைறயின் நீக்கிய
பாவி தன் உயிர் ெகாள்வான் இைழத்த பண் இதால்!
ஆவேத? அர

அைண

யி ன் நீங்கிய

ேதவேன அவன்! இவள் கமலச் ெசல்விேய!

5.4.66
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அ மன் மகிழ்தல்
'

ன

அன்

அறன்! யா

ம்

கேலன்!

ேத னன் கண்டனன் ேதவிேய! 'எனா
ஆ னன் பா னன் ஆண் ம் ஈண் ம் பாய்ந்
ஓ னன் உலாவினன் உவைகத் ேதன் உண்டான்.
பிராட் யின்

ய்ைம கண்

அ மன் வியந்

5.4.67

ேபசுதல் (5243-5251)

'மாசு உண்ட மணி அனாள் வயங்கு ெவம் கதிர்த்
ேதசு உண்ட திங்க ம் என்னத் ேதய்ந் உளாள்!
காசு உண்ட கூந்தலாள் கற் ம் காத ம்
ஏசுண்ட இல்ைலயால்! அறத் க்கு ஈ

உண்ேடா?

5.4.68

' ைனகழல் இராகவன் ெபான் யத்ைதேயா?
வனிைதயர் திலகத்தின் மனத்தின் மாண்ைபேயா?
வைனகழல் அரசாின் வண்ைம மிக்கி ம்
சனகர்தம் குலத்ைதேயா? யாைதச் சாற் ேகன்?

5.4.69

'ேதவ ம் பிைழத்திலர்! ெதய்வ ேவதியர்
ஏவ ம் பிைழத்திலர் அற ம் ஈ
யாவ

இன்றால்?

இங்கு இனிச் ெசயல் அாிய

எம்பிராற்கு?

ஆவ என் அ ைம ம் பிைழப் இன்றாம் அேரா!

5.4.70

'ேகழிலாள் நிைற இைற கீண்டதாம் எனின்
ஆழியான் னி எ ம் ஆழி மீக்ெகாள
ஊழியின் இ தி வந் உ ம்! என் உன்னிேனன் :
வாழிய! உலகு இனி வரம்பில் நாள் எலாம்!

5.4.71

'ெவங்கனல்
கி ம் லன்கள் க்கி ம்
ஙகுவ அ ந் வ நீக்கி ேநாற்பவர்
எங்கு உளர்; குலத்தில் வந்

இல் ன் மாண் ைட

நங்ைகயர் மனத்தவம் நவிலற் பாலேதா?

5.4.72
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'ேபண ேநாற்ற மைனப் பிறவி! ெபண்ைமேபால்
நாணம் ேநாற் உயர்ந்த ! நங்ைக ேதான்றலால்!
மாண ேநாற் ஈண் இவள் இ ந்த ஆ எலாம்
காண ேநாற்றிலன் அவன் கமலக் கண்களால்!

5.4.73

' னிபவர் அரக்கியர் ைறயின் நீங்கினார்!
இனி அவள் தான் அலா யா ம் இல்ைலயால்!
தனிைம ம் ெபண்ைம ம் தவ ம் இன்னேத!
வனிைதயர்க்கு ஆக நல் அறத்தின் மாண் எலாம்!

5.4.74

'த மேம காத்தேதா? சனகன் நல்விைனக்
க மேம காத்தேதா? கற்பின் காவேலா?
அ ைமேய! அ ைமேய! யார் இ

ஆற் வார்?

ஒ ைமேய எம்மேனார்க்கு உைரக்கற் பாலேதா?

5.4.75

ெசல்வேமா அ ! அவர் தீைமேயா இ !
அல் ம் நன்பக ம் நின் அமரர் ஆட்ெசய்வார்!
ஒல்
ெவல்

ேமா ஒ வர்க்கு ஈ ? உ கண் யா

இனி?

ேமா தீவிைன அறத்ைத ெமய்ம்ைமயால்?

5.4.76

அேசாக வனத் ள் இராவணன் ேதான் தல்
என் இைவ இைனயன எண்ணி வண்ணவான்
ெபான் திணி ெந மரப் ெபா ம்பர் க்கவன்
நின்றனன் : அவ் வழி நிகழ்ந்த என் எனில்
ன்

ம் ேசாைலவாய் அரக்கன் ேதான்றினான்.

இராவணன் அேசாகவனத் ட் கும்நிைல (5253-5271)
சிகர வண் கு மி ெந வைர எைவ ம்
ஒ வழித் திரண்டன சிவண,
மகாிைக வயிர குண்டலம் அலம் திண்
திறல் ேதாள் ைட வயங்கச்
சகரன் நீர் ேவைல த விய கதிாில், தைலெதா ம்
தைலெதா ம் தயங்கும்
வைகய பல் மகுடம் இளெவயில் எறிப்பக்

5.4.77
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கங்கு

ம் பகல்பட வந்தான்.

5.4.78

உ ப்பசி உைடவாள் ஏந்தினள் ெதாடர,
ேமனைக ெவள்ளைட உதவச்
ெச ப்பிைனத் தாங்கித் திேலாத்தைம ெசல்ல,
அரம்ைபயர் குழாம் ைட சுற்றக்
க ப் ரச் சாந் ம் கலைவ ம் மல ம்
கலந் உமிழ் பாிமள கந்தம்
ம ப் ைடப் ெபா ப் ஏர் மாதிரக் களிற்றின்
வாிக்ைகவாய்

க்கிைட ம ப்ப.

நான ெநய் விளக்கு நால் இ

5.4.79

ேகா

நங்ைகயர் அங்ைகயால் எ ப்ப,
ேமல் நிவந் எ ந்த மணி ைட அணியின்
விாி கதிர் இ ள் எலாம் வி ங்கக்
கால் தல் ெதாடர்ந்த
ரம் சிலம்பக் கிண்கிணி
கைலெயா ம் க ப்பப்
பால் நிறத் அன்னக் குழாம் படர்ந்தெனனப்
பற்பல மங்ைகயர் படர.

5.4.80

'அந்தரம் குந்த உண் என னி ற் அ ம்
யில் நீங்கினான் ஆண்ைடச்
சந்திர வதனத் அ ந்ததி இ ந்த தண் ந ம்
ேசாைலயின் தைனேயா?
வந்த

இங்கு யாேதா? யாெரா ம் ேபாேமா? '

என் தம் மனம் ம குதலால்,
இந்திரன் தேலார் இைமப் இலா நாட்டத்
எைனவ ம் உயிர்ப் அவிந்

இ ப்ப.

5.4.81

நீல் நிறக் குன்றின் ெந
உறத் தாழ்ந்த நீத்த
ெவள் அ வியின் நிமிர்ந்த
பால் நிறப் பட் ன் மாைல உத்தாியம் பண்
உறப் பசும்ெபான் ஆரத்தின்
மால் நிற மணிகள் இைட உறப் பிறழ்ந்
வ கதிர் இளெவயில் ெபா வச்
சூல்நிறக் ெகாண் க் கிழித் இைட
க்கும்
மின் என மார்பின்

ல்

ளங்க.

5.4.82
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ேதாள்ெதா ம் ெதாடர்ந்த மகாிைக வயிரக்
கிம் ாி வலயமாச் சுடர்கள்
நாள்ெதா ம் ெதாட ம் க ெக விசும்பின்
நாெளா ேகாளிைன நக்கத்
தாள்ெதா ம் ெதாடர்ந்த தழங்கு ெபான் கழ ன்
தைக ஒளி ெந நிலம் தடவக்,
ேகள்ெதா ம் ெதாடர்ந்த
வல் ெவண்ணிலவின்
க மலர் இரவி
தன்நிறத்ேதா

ம் கிளர.

மா ெகாண்

5.4.83

இைமக்கும் நீவி அம் தைழபட உ த்த

ெபான் நிறத் சு, க வைர ம ங்கில் த விய
ெவயில் ெபா வ,
மின் நிறக் கதிாில் ெசற்றிய பசும்ெபான் விரல்தைல அவிர் ஒளிக் காசின்
கல் நிறக் கற்ைற, ெந நிழல்

த்த கற்பக

சன்ன ரத்த ேகாைவ ெவண் தரளம்
ஊழியின் இ தியில் தனித்த
ெபான் ெந வைரயில் ெதாத்திய ேகா

வனம் கவின.

5.4.84

ம்

நா ம் ஒத் இைடயிைட ெபா ய,
மின் ஒளிர் ெமௗ உதய மால்வைரயின்
மீப் படர் ெவம் கதிர்ச் ெசல்வர்
பன்னி வாி ம் இ வ ம் தவிர உதித்த
ஓர்ப

ஒளிபரப்ப.

5.4.85

பயில் எயிற் இரட்ைடப் பைண ம ப்
ஒ யப் ப யினில் பாிபவம் சுமந்த
மயில் அ த் ஒ க்கின் அைனய மா மதத்த
மாதிரக் காவல் மால் யாைன
கயிைலயில் திரண்ட ரண் ெதாடர் தடம் ேதாள்
கனகன உயர் வரம் கடந்த
அயில் எயிற் அாியின் சுவ தன் கரத்தால் அைளந்த
மாக் காியின் நின்

அஞ்ச.

அம் கயல் க ம் கண் இயக்கியர், யக்கு இல்
அரம்ைபயர் விஞ்ைசயர்க்கு அைமந்த
நங்ைகயர், நாக மடந்ைதயர், சித்த நாாியர்,
அரக்கியர் தலாம்
குங்குமக் ெகாம்ைமக் குவி ைலக் கனிவாய்க்
ேகாகிலம் யர்ந்த ெமன் குதைல
மங்ைகயர் ஈட்டம் மால்வைர தழீஇய

5.4.86
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மஞ்ைஞ அம் கு
ெதாைள உ

என வயங்க.

ைழ ேவய்

5.4.87

ங்கு இைசக்

கானம் யல் உறா ஒ நிைல ெதாடர,
இைளயவர் மிட ம் இன் நிைல இயக்கக்
கின்னரம் ைற நி த் எ த்த
கிைள உ பாடல், சில் அாிப் பாண் ல்
த விய ழெவா ம் ெக மி
அைள உைற அர ம் அ

வாய் உகுப்ப,

அண்ட ம் ைவய ம் அளப்ப.

5.4.88

அன்ன

ஞ் ச க்கம், சாமைர, உக்கம்,
ஆதியாம் வாிைசயின் அைமந்த
உன்ன ம் ெபான்னின் மணியினில் ைனந்த
இைழக்குலம் மைழக் க ம் கைடக்கண்
மின் இைடச் ெசவ்வாய்க் குவி ைலப் பைணத்ேதாள்
ங்கு ேதர் அல்குலார் தாங்கி,
நல் நிறக் காாின் வர கண் உவக்கும்
நாடக மயில் என, நடப்ப.

5.4.89

தந்திாி ெநறியில் தாக்கு க வி
க்கினர் எ விய சதியின்
ந்
குணிேலா இைய
குறட் ல்
சில்லாிப் பாண்
ன் ைறயின்,
மந்தர கீதத் இைசப்பதம் ெதாடர்ந்த
வைக
கட்டைள வழாமல்
அந்தர வானத்

அரம்ைபயர், க ம்பின்

பாடலார், அ கு வந்

அகவ

5.4.90

அந்தியின் அனங்கன் அழல்படத் ரந்த
அலர் மலர்ப் பகழி வாய் அ த்த
ெவந்

ண்ணின், ேவல்

ைழந்

என்ன

ெவண்மதிப் பசும் கதிர் விரவ,
மந்தமா தம் ேபாய் மலர்ெதா ம் வாாி
வயங்கு நீர் மாாியின் வ ேதன்
சிந்
ண் ளிகள் சீகரத் திவைல உ க்கிய
ெசம் எனத் ெதறிப்ப.

5.4.91
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இைழ ைர ம ங்குல் இ ம் இ ம் என ம்
இ கலா வன ைல இரட்ைட
உைழ கு ெசப்பின் ஒளிதர மைறத்த
உத்தாீயத்தினர், ஒல்கிக்
குைழ கு கமலம் ேகாட் னர் ேநாக்கும்,
கு நைகக் கு த வாய் மகளிர்
மைழ ைர ஒண்கண் ெசங்கைட ஈட்டம்,
மார்பி

ம் ேதாளி

ம் வயங்க.

5.4.92

மாைல ம், சாந் ம், கலைவ ம்,
வயங்கு

ண்

ம்

ெசா , காசும்,

ேசாைலயின் ெதா திக் கற்பகத் த

ம்,

நிதிக ம், ெகாண் பின்ெதாடரப்
பா ன் ெவண் பரைவத் திைர க ம் கிாிேமல்
பரந்
ேவைலநின்

என சாமைர பைதப்ப,
உய ம்

ெவண்குைட மீ

ய ல் ெவண்மதியின்,
உற விளங்க.

5.4.93

ஆர்க அகழி அ வைர இலங்ைக அ ெபயர்த் இ ெதா ம் அ ந்த,
ேநர் ெபா ம் பரைவப் பிறழ் திைர தவழ்ந் ெந ம் தடம் திைசெதா ம் நிமிரச்
சார்

அ ம் க வின் எயி

உைடப் பகுவாய் அனந்த

ாி நீர் ஆைட இ நில மடந்ைத

கு உ

க்குற்றனள்

ம் தைல த மாற,
ரல.

5.4.94

ேகடகத்ேதா , ம , எ ச் சூலம், அங்குசம்,
கப்பணம், கி ேகா ,
ஆடகச் சுடர்வாள், அயில், சிைல, கு சம்,
த ய ஆ தம் அைனத் ம்,
தாடைகக்கு இரட் எ ழ்வ
தடவைர ெபா க்கும்

தைழத்த தைகைமயர்,

சூடகத் தடக்ைகச் சு சினத் , அ ேபார்
அரக்கியர் தைலெதா ம் சுமப்ப.
விாிதளிர்,

ைக,

க் ெகாம் , அைட,

5.4.95
தல், ேவர்,

பழம், இைவ, மணி ெபானால் ேவய்ந்த
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த

உயர் ேசாைல திைச ெதா ம் காியத் தழல்
உமிழ் உயிர்ப்
ன் தவழத்

தி மகள் இ ந்த திைச அறிந்தி ந் ம், திைகப்
உ

சிந்ைதயால், ெக த்த

ஒ மணி ேந ம் பல்தைல அரவின், உைழெதா ம்
உைழெதா ம் உலாவி.

5.4.96

அ மன் இராவணைன ேநாக்குதல்
இைனய

ஓர் தன்ைம எ ழ்வ

அரக்கர்

ஏந்தல் வந் எய் கின்றாைன,
அைனய ஓர் தன்ைம அஞ்சைன சி வன்
கண்டனன், அைம ற ேநாக்கி,
'விைனய ம், ெசய

ம், ேமல்விைள ெபா

இவ் வழி விளங்கும்! 'என்

ம்,

எண்ணி,

வைன கழல் இராமன் ெப ம் ெபயர் ஓதி, இ ந்தனன்
வந்

அயல் மைறந்ேத.

இராவணன் அ

க

ம் பிராட்

5.4.97
அஞ்சுத

ஆயிைட, அரக்கன், அரம்ைபயர் கு

ம்

ம்

அல்ல ம் ேவ அயல் அகல,
ேமயினன் ெபண்ணின் விளக்கு எ ம் தைகயாள்
இ ந் ழி; ஆண் அவள் ெவ விப்
ேபாயின உயிரளாம் என ந ங்கிப் ெபாறி வாி
எ ழ் வ ப் ைகக் கண்
காய் சின உ ைவ தின்னிய வந்த கைலயிளம்
பிைண எனக் கைரந்தாள்.

5.4.98

இ வர் நிைலயிைன ம் அ மன் காண்டல்
கூசி ஆவி குைல
வாைள ம்
ஆைசயால் உயிர் ஆசு அழிவாைன ம்
காசு இல் கண் இைண சான் எனக் கண்டனன்
ஊசல் ஆடல் ஒழிந்த உளத்தினான்.

5.4.99
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அ மன் பிராட் ைய வாழ்த்தல்
வாழி சானகி! வாழி இராகவன்!
வாழி நான்மைற! வாழியர் அந்தணர்!
வாழி நல்லறம்! என் உற வாழ்த்தினான்
ஊழி ேதா ம் உயர்

ம் கீர்த்தியான்.

5.4.100

இராவணன் பிராட் ைய இரத்தல் (5276-5289)
அவ்விடத்

அ கு எய்தி அரக்கன் தான்

'எவ்விடத்

எனக்கு இன் அ ள் ஈவ

ெநாவ் விடக் குயிேல!
ெவவ் விடத்ைத அ

வல்க 'என்றனன்
என ேவண் வான்.

5.4.101

ஈசற்கு ஆயி ம் ஈ அழி ற் இைற
வாசிப்பா அழியாத மனத்தினான்
ஆைசப்பா ம் அந்நா ம் அடர்த்திடக்
கூசிக் கூசி இைவ இைவ கூறினான்.
இன்

5.4.102

இறந்தன நாைள இறந்தன

என் திறம் த ம் தன்ைம இதால்; எைனக்
ெகான்
ெசன்

இறந்தபின் கூ திேயா? குைழ
இறங்கி மறம் த

ெசங்கணாய்!

5.4.103

உலகம் ன் ம் ஒ ங்கு உடன் ஓம் ம் என்
அலகில் ெசல்வத் அரசியல் ஆைணயில்
திலகேம! உன் திறத் அனங்கன் த
கலகம் அல்ல

எளிைம ம் காண் ேயா.

5.4.104

ந்தண் வார் குழல் ெபான் ெகா ந்ேத! கழ்
ஏந் ெசல்வம் இகழ்ந்தைன! இன் உயிர்க்
காந்தன் மாண் லன் கா கடந் ேபாய்
வாய்ந்

வாழ்வ

மானிடர் வாழ்

அன்ேறா?

ேநாற்கின்றார்க ம் ண்ெபா ள் ண்ணிதில்
பார்க்கின்றா ம் ெப ம் பயன் பார்த்திேயல்
வார்க் குன்றாம் ைல! என் ெசால் ம
யால்

5.4.105
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ஏற்கின்றாெரா

உடன் உைற இன்பமால்.

5.4.106

ெபா
ம் யா ம் விளாி ம் ைவ ம்
ம
ம் நா ம் மழைல வழங்குவாய்!
ெதாி ம் நான் கன் ெசய்த உன் சிந்ைதயில்
அ

ம் மின் ம ங்கும் அாி

ஆக்கிேயா?

5.4.107

ஈண் நா ம் இளைம ம் என் இைவ
மாண் மாண் பிறி உ ம் மாைலய
ேவண் ம் நாள் ெவறிேத விளிந்தால் இனி
யாண்

வாழ்வ ? இடர் உழந்

ஆழ்திேயா?

5.4.108

இழ எனக்கு உயிர் எய்தி ம் எய் க
குைழ கத் நின் சிந்தைன ேகா னால்
பழகி நிற்
பண் இைய காமத்ேதா
அழகி

க்கு இனி யார் உளர் ஆவேரா?

5.4.109

ெபண்ைம ம் அழகும் பிறழா மனத்
திண்ைம ம் தல் யாைவ ம் ெசய்யவாய்க்
கண்ைம ம் ெபா ந்திக் க ைணப்படா
வண்ைம என்ெகால்? சனகன் மடந்ைதேய!
ட் ம் காலத்

5.4.110

அலறிய ெமய்க்குரல்

ேகட் ம் காண்டற்கு இ த்திெகால்? கிள்ைள நீ
நாட் ங்கால் ெந நல்லறத்தின் பயன்
ஊட் ங் காலத்
தக்க

இகழ்வ

என் உயிர்

உ ம் ெகாேலா?

5.4.111

உறத் தாழ்கிலாத்

ெதாக்க ெசல்வம் ெதாைல ம்; ஒ த்தி நீ
க்கு உயர்ந்த எ ம் கழ் ேபாக்கி ேவ
உக்க

என்

ம் உ

பழி ேகா ேயா.

5.4.112

ேதவர் ேதவியர் ேசவ ைகெதா ம்
தா இல்
லகின் தனி நாயகம்
ேம கின்ற
ன்கண் விலக்கிைன
ஏவர் ஏைழயர் நின்னின்? இலங்கு இழாய்!

5.4.113
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'கு ைம

ன்

உலகும் ெச ம் ெகாற்றத்

என்

அ ைம ேகா ; அ
தியால் 'எனா
யின் மீ
கிழ்த் உயர் ைகயினன்
ப யின் ேமல் வி ந்தான் பழி பார்க்கலான்.

5.4.114

பிராட் யின் ம மாற்றம் (5290-5311)
காய்ந்தன சலாைக அன்ன உைர வந்

க வா

ன்னம்

தீந்தன ெசவிகள்; உள்ளம் திாிந்த ; சிவந்த ேசாாி
பாய்ந்தன கண்கள்; ஒன் ம் பாிந்திலள் உயிர்க்கும்; ெபண்ைமக்கு
ஏய்ந்தன வல்ல ெவய்ய மாற்றங்கள் இைனய ெசான்னாள்.
மல்ெலா

திரள்ேதாள் வஞ்சன் மனம் பிறி

5.4.115

ஆகும் வண்ணம்

'கல்ெலா ம் ெதாடர்ந்த ெநஞ்சம் கற்பின்ேமல் கண்ட உண்ேடா?
இல்ெலா ம் ெதாடர்ந்த மாதர்க்கு ஏய்வன அல்ல ெவய்ய
ெசால் இ

ெதாியக் ேகட் !

ம் ! 'எனக் கனன்

ேம ைவ உ வ ேவண் ன், விண் பிளந்
ஈர் எ

வனம் யா ம்

ெசான்னாள்.

ஏகேவண் ன்

ற் வித்தி தல் ேவண் ன்,

ஆாியன் பகழி வல்ல ; அறிந்தி ந்

அறி

இலாதாய்!

சீாிய அல்ல ெசால் த் தைல பத் ம் சிந் வாேயா?
அஞ்சிைன ஆதலால் அன்
வஞ்சைன மான் ஒன்

5.4.116

5.4.117

ஆண்தைக அற்றம் ேநாக்கி,

ஏவி, மாையயால் மைறத்

ைவத்தாய்;

உஞ்சைன ேபாதி ஆயின், வி தி! உன் குலத் க்கு எல்லாம்
நஞ்சிைன எதிர்ந்த ேபா

ேநாக்குேமா நின

நாட்டம்?

5.4.118

பத் உள தைல ம் ேதா ம் பல உள பகழி
ம்
வித்தக வில் னாற்குத் தி விைளயாடற்கு ஏற்ற
சித்திர இலக்கம் ஆகும்; அல்ல
சத்திைய ேபா

ெச வில் ஏற்கும்

ம்? ேமல் நாள் சடா வால் தைரயின்

ேதாற்றைன பறைவக்கு அன் ;

ள்

ழ்ந்தாய்.

ம் நீர் ெவள்ளம் ெசன்னி

5.4.119
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ஏற்றவன் வாளால் ெவன்றாய், இன்

எனின் இறத்தி அன்ேற!

ேநாற்ற ேநான் , உைடய வாழ் நாள், வரம், இைவ
கூற்றி
ெபற்
மற்

க்கு அன்ேற?
உைட வா

ரன் சரத் க்கும் குறித்த

ம், நா

னித்த எல்லாம்,
உண்ேடா?

5.4.120

ம், பிறந்

உைட உர ம், பின் ம்
உைட எைவ ம் தந்த மலரவன்
தேலார் வார்த்ைத,

வில் ெதாைட இராமன் ேகாத்
இற்

வி த

ம்,

விலக்குண் , எல்லாம்
உைடந் இ தல் ெமய்ேய! விளக்கின்
ன் இ ள் உண்டாேமா?

5.4.121

குன் நீ எ த்தநாள் தன் ேசவ க் ெகா ந்தால் உன்ைன
ெவன்றவன் ரங்கள் ேவவத் தனிச் சரம் ரந்த ேம
என் ைணக் கணவன் ஆற்றற்கு உரன் இலா இற்
ழ்ந்த
அன்

எ ந்

உயர்ந்த ஓைச ேகட் ைல ேபா

ம் அம்மா!

5.4.122

மைல எ த் எண்திைச காக்கும் மாக்கைள
நிைல ெக த்ேதன் எ ம் மாற்றம் ேந ம்நீ
சிைல எ த் இைளயவன் நிற்கச் ேசர்ந்திைல
தைல எ த்

இன்ன ம் மகளிர்த் தாழ்திேயா?

5.4.123

ஏைழ! நின் ஒளித் ைற இன்ன ஆம் என
ஆழி எம் ேகாம் மகன் அறிய வந்த நாள்
ஆழி ம் இலங்ைக ம் அழியத் தா ேமா?
ஊழி ம் திாி ம்; உன் உயிெரா

ஓ ேமா?

5.4.124

ெவம் சின அரக்கைர விளித்
ேமா?
வஞ்சைன நீெசய வள்ளல் சீற்றத்தான்
எஞ்சல் இல் உலெகலாம் எஞ்சும்! எஞ்சும்! என்
அஞ்சுகின்ேறன்; இதற்கு அற ம் சான்

அேரா!

அங்கண் மா ஞால ம் விசும் ம் அஞ்ச வாழ்
ெவங்கணாய்! ன்ெதாழில் விலக்க ேமற்ெகாளாய்!
ெசங்கண் மால் நான் கன் சிவன் என்ேற ெகாேலா

5.4.125
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எங்கள் நாயகைன ம் நிைனந்த ? ஏைழ நீ!

5.4.126

மா யர் இவர் என மனக் ெகாண்டாய் எனின்
கான் உயர் வைர நிகர் கார்த்த ாியன்
தான் ஒ

மனிதனால்; தவத் ளார் எனில்

ேதன் உயர் ெகான்ைறயான் தன்ைம ேதர்தியால்!

5.4.127

இ வர் என் இகழ்ந்தைன என்னின் யாண் எல்ைல
ஒ வன் அன்ேற உலகு அழிக்கும் ஊழியான்!
ெச வ ங்கால் அவர் ேமன்ைம ேதர்தியால்!
ெபா

அ ம் தி

இழந்

ஆ ள் ெபான் வாய்!

5.4.128

ெபான் கணான் தம்பி என் இைனய ேபார்த் ெதாழில்
வில் கண் நாண் ெபா த ேதாள் அ ணர் ேவ உளார்
நல் கணார் நல்லறம் றந்த நாளி ம்
இல் கணார் இறந்திலர் இறந்

நீங்கினார்.

5.4.129

இேலான் ஆதியாகப் லன்கள் பாம் ெநறியில் ேபாகாத்
ேதவேரா, அ ணர் தாேமா, நிைலநின்
ஏவர்

விைனயில் தீர்ந்தார்?

லகின் ெசல்வம் எய்தினர்? இைசயின், ஏழாய்!

பாவேமா?

ன் நீ ெசய்த த மேமா? ெதாியப் பாராய்!

5.4.130

இப் ெப ம் ெசல்வம் நின் கண் ஈந்த , ஓர் ஈசன், யாண் ம்
அ ெப ம் ெசல்வம்
ஒப் அ ம் தி

ய்ப்பான் நின்

மாதவத்தின் அன்ேற?

ம் நீங்கி, உறெவா ம் உலக்க உன்னித்

தப் தி அறத்ைத, ஏழாய்! த மத்ைதக் காமியாேயா?
மறம் திறம்பாத ேதாலா வ யினர் எனி

5.4.131

ம் மாண்டார்

அறம் திறம்பின ம் மக்கட்கு அ ள் திறம்பின ம் அன்ேற?
பிறந் இறந் உழ ம் பாசப் பிணக்கு உைடப் பிணியில் தீர்ந்தார்
றந்

அ ம் பைககள்

ெதனதமிழ் உைரத்ேதான்

ன் ம்

ைடத்தவர் பிறர் யார்? ெசால்லாய்!

ன்னாத் தீ

தீர்

னிவர் யா ம்,

' ன் ெதாழில் அரக்கர்க்கு ஆற்ேறம்! ேநாற்கிலம்! குந்த ேபாேத
ெகான்

அ ள்! உன்னால் அன்னார் குைறவ

சரதம்! ேகாேவ! '

5.4.132
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என்றனர், யாேன ேகட்ேடன், நீ அதற்கு இையவ ெசய்தாய்.
உன்ைன ம் ேகட் , மற் , உன் ஊற்ற ம், உைடய நா

ம்,

பின்ைன, இவ் அரக்கர் ேசைனப் ெப ைம ம்

னிவர் ேபணிச்

ெசான்னபின், உங்ைக

ம், தா

க்கும், உம்பியர் ேதா

5.4.133

ம்,

சின்னபின்னங்கள் ெசய்த அதைன நீ சிந்தியாேயா?

5.4.134

ஆயிரம் தடக்ைகயால் நின் ஐந்நான்கு கர ம் பற்றி,
வாய் வழி கு தி ேசாரக் குத்தி, வான் சிைறயில் ைவத்த
யவன் வயிரத் ேதாள்கள் ணித்தவன் ெதாைலந்த மாற்றம்
நீ அறிந்திைலேயா? நீதி நிைல அறிந்திலாத நீசா!

5.4.135

க க்கும் வல் அர ம் ேகட்கும் மந்திரம்; களிக்கின்ேறாைய
'அ க்கும், ஈ

அடா ! 'என்

ஆன்ற ஏ ேவா

இ க்குநர் இல்ைல; உள்ளார் எண்ணிய
க்குநர் என்ற ேபா ,

அறி

காட் ,

எண்ணி உன்ைன

அன்றி

வ

உண்ேடா?

5.4.136

இராவணன் சினத்தல் (5312-5313)
என்ற அறத்

உைர ேகட்ட

ம், இ ப

மின் திறப்பன ஒத்தன; ெவயில்வி
குன்

இறத் தெழ◌ித்

நயனம்

பகுவாய்

உரப்பின; குறிப்ப

தின் திறத்ைத ம் கடந்த

என்? காமத்

சீற்றத்தின் தைகைம.

5.4.137

வளர்ந்த தாளினன், மாதிரம் அைனத்ைத ம் மைறவித்
அளந்த ேதாளினன், அனல்ெசாாி கண்ணினன், 'இவைளப்
பிளந்

தின்ெபன்! 'என்

கிளர்ந்த சீற்ற ம் காத

உடன்

நின்றனன், அ ெபயரான்,

ம் எதிர் எதிர் கிைடப்ப.

இராவணன் நிைல கண்ட அ மன் நிைன

(5314-5315)

அன்னகாைலயில் அ ம ம், 'அ ந்ததிக் கற்பின்
என்ைன ஆ ைட நாயகன் ேதவிைய என் ன்
ெசான்ன நீசன் ைக ெதா வதன் ன் ைகத் உழக்கிப்

5.4. 138
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பின்ைன, நின்ற

ெசய்குெவன்! ' என்ப

பி த்தான்.

5.4.139

'தனியன், நின்றனன் தைலபத் ம் க
உகத் தாக்கிப்
பனியின் ேவைலயில் இலங்ைகையக் கீழ் உறப் பாய்ச்சிப்
னித மா தவத் அணங்கிைனச் சுமந்தனன் ேபாெவன்
இனிதின் 'என்ப ம் நிைனந்
சீற்றம் தணிந்

தன் கரம் பிைசந்

இ ந்தான

5.4.140

இராவணன் ேபசுதல் (5316-5324)

ஆண் , அவ் வாள் அரக்கன் அகத் அண்டத்ைத அழிப்பான்
ண்ட கால ெவம் தீ என ற்றிய சீற்றம்
நீண்ட காம நீர் நீத்தத்தின் அவி
மீண்

ம் நிைலயில்,

நின் , ஒ தன்ைமயால், இைவ இைவ விளம் ம்.

ெகால்ெவன் என்

5.4.141

உடன்ேறன், உன்ைனக் ெகால்கிெலன், குறித் ச் ெசான்ன

ெசால் அள ; அவற் க்கு எல்லாம் காரணம் ெதாியச் ெசால் ன்,
ஒல்வ

ஈ , ஒல்லா

ஈ , என்

ெவல்வ ம் ேதாற்றல் தா
ஒன்

எனக்கும் ஒன்

உலகத்

உண்ேடா?

ம் விைளயாட் ன் விைளந்த ேமல்நாள்.

5.4.142

ேகள் உைரக்க! நிற்கு ஓர் உயிர் என உாிேயான் தன்ைனக்

ெகான் ேகாள் இைழத்தால், நீ நின் உயிர் வி ல் குற்றம் கூ ம்,
என்றன் ஆர் உயி ம் நீங்கும் : என்பைத இையய எண்ணி
அன்

நான் வஞ்சம் ெசய்த ; ஆர் எனக்கு அமாின் ேநர்வார்?

மான் என்ப

அறிந்

யான் என்ப
ேதன் என்ப

அறிந்தால் வாரார், ஏைழைம எண்ணி ேநாக்கல்
அறிந்த ெசால்லாய்! ேதவர்தாம் யாவேர எம்

ேகான் என்ப

அறிந்

5.4.143

ேபான மானிடர் ஆவார் மீண்

பின்ைனத் திறம் வார், குைறயின் அல்லால்?

5.4.144

ெவன்ேறா ம் இ ப்ப, யார்க்கும் ேமலவர் விளி இலாேதார்
என்ேறா ம் இ ப்ப அன்ேற இந்திரன் ஏவல் ெசய்ய
ஒன்ேறா இவ் உலகம்

ன் ம் ஆள்கின்ற ஒ வன் யாேன,

ெமன் ேதாளாய்! இதற்கு ேவ
வ ம் ேதவர் தா ம்

ஓர் காரணம் விாிப்ப

ரண் உக

ற் ம் ெகாற்றம்,

உண்ேடா?

5.4.145
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பாைவ! நின் ெபா ட் னால் ஓர் பழி ெபறப் பயன்தீர் ேநான்பின்
ஆ இயல் மனிதர் தம்ைம அ கிேலன்; அவைர ஈண்டக்
கூவிநின்

ஏவல் ெகாள்ெவன், கா

தி! குதைலச் ெசால்லாய்!

5.4.146

சிற்றியல் சி ைம ஆற்றல் சி ெதாழில் மனிதேராேட
ற்றிய ஆய ர னி என்கண் ைளயாேத ம்,
இற்ைற இப்பக ல் ெநாய்தின் இ வைர ஒ ைகயாேல
பற்றிெனன் ெகாண ம் தன்ைம கா
பத

இயல் மனிதேர

தி! பழிப் இலாதாய்!

5.4.147

ம், ைபந்ெதா ! நின்ைனத் தந்த

உதவிைய உணர ேநாக்கின், உயிர் ெகாைலக்கு உாியர் அல்லர்
சிைத றல் அவர்க்கு ேவண் ச் ெசய்தி நீ ேதர்ந்த
இதம் உனக்கு ஈேத ஆகில், இயற் வல்! காண்
பள்ள நீர் அேயாத்தி நண்ணிப் பரதேன

த

இன்றி;
இன்

ம்!

5.4.148

ேனார் ஆண்

உள்ளவர் தம்ைம எல்லாம் உயிர் கு த் , ஊழித் தீயின்
ெவள்ள நீர் மிதிைலேயாைர ேவர் அ த் , எளிதின் எய்திக்
ெகாள்ெவன் நின் உயி ம்! என்ைன அறிந்திைல! குைறந்த நாேளாய்!

5.4.149

இராவணன் பிராட் ைய அச்சு த் தல்
ஈ

உைரத்

அழன்

ெபாங்கி, எாிகதிர் வாைள ேநாக்கித்

'தீ

உயிர்க்கு இைழக்கும் நா

ம் திங்கள் ஓர் இரண் ல் ேதய்ந்த !

ஆத ல், பின்ைன நீேய அறிந்தவா
ேபா

அறிதி! 'என்னாப்

அாிக் கண்ணினாைள அகத் ைவத் , உரப்பிப் ேபானான்.

5.4.150

இராவணன் காவல் அரக்கியர்க்குக் கட்டைளயிட் ச் ெசல்லல்
'அஞ்சுவித்தா

ம், ஒன்றால் அறி றத் ேதற்றியா

வஞ்சியின் ெசவ்வியாைள வசித் , என்பால் வ
நஞ்சு உமக்கு ஆெவன்! 'என்னா, நைக இலா
ெவம் சினத்

அரக்கிமார்க்கு ேவ

காவலரக்கியர் பிராட் ையக் கனன்

ேவ

ம்,
ர்! அன்ேறல்,

கத் ப் ேபழ்வாய்

உைரத் ப் ேபானான்.

கூறல் (5327-5331)

ேபாயினன் அரக்கன் பின்ைனப் ெபாங்கு அரா

ங்கிக் கான்ற

5.4.151
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ய ெவண் மதியம் ஒத்த ேதாைகையத் ெதாடர்ந் சுற்றித்
தீய வல் அரக்கிமார்கள் தெழ◌ித் இழித் உரப்பிச் சிந்ைத
ேமயின வண்ணம் எல்லாம் விளம் வான் உடன்

மிக்கார்.

5.4.152

ன் ன் நின்றார் கண் கனல் சிந்த
கு உற்றார்,
மின்மின் என் ம் சூல ம் வா ம் மிைச ஓச்சிக்
'ெகால்மின்! ெகால்மின்! ெகான்
தின்மின்! தின்மின்! 'என்

குைறத் க் குடர் ஆரத்

தெழ◌ித்தார் சிலர் எல்லாம

5.4.153

'ைவயம் தந்த நான் கன் ைமந்தன் மகன் ைமந்தன்,
ஐயன், ேவதம் ஆயிரம் வல்லான், அறிவாளன்,
ெமய் அன் உன்பால் ைவத் ள

அல்லால், விைன ெவன்ேறான்

ெசய் ம் ன்ைம யா ெகால்? ' என்றார் சிலர் எல்லாம்.

5.4.154

'மண்ணில் தீய மா யர்த் தத்தம் வழிேயா ம்,
ெபண்ணில் தீேயாய்! நின் தல் மா ம் பிணிெசய்தாய்!
ண்ணில் ேகால் இட்டால் அன ெசால் ப் ெபா ேநாக்கா
எண்ணில், காணாய் ெமய்ம்ைமைய! ' என்றார் சிலர் எல்லாம்.

5.4.155

' க்க வழிக்கும் ேபாந்த வழிக்கும் ைக ெவம் தீ
ஒக்க விைதப்பான் உற்றைன அன்ேறா, உணர் இல்லாய்!
இக்கணம் இற்றாய்! உன் இனம் எல்லாம் இனி வாழா!
சிக்க உைரத்ேதம்! 'என்
பிராட்

தெழ◌ித்தார் சிலர் எல்லாம்.

5.4.156

வ ந் தல்

ெகால்வான் உற்ேறார் ெபற்றி ம், 'யா ம் குைறயாேதான்
ெவல்வான் நம் ேகான்! தின்
வல்வாய் ெவய்ேயான் ஏவ

மின்! வம்! 'என்பவர் ெமய் ம்,
ம், எல்லாம் மனம் ைவத்தாள்,

நல்வாய் நல்லாள், கண்கள் க
திாிசைட ெசால்லால் பிராட்

ழ்ந்ேத நகுகின்றாள்.
ஆ தலைடதல்

இன்ேனார் அன்ன எய்திய காலத் , இைட நின்றாள்,
' ன்ேன ெசான்ேனன் கண்ட கனாவின்

, அம்மா!

5.4.157
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பின்ேன, வாளா ேப

ேரல், பிைழ! 'என்றாள்

'அன்ேன! நன் ! 'என்றாள், அவர் எல்லாம் அவி

உற்றார்.

5.4.158

திாிசைட ெசால்லால் காவலரக்கியர் அடங்குதல்
அறிந்தார் அன்ன

ச்சைட என்பாள் அ

ெசால்லப்

பிறிந்தார் சீற்றம், மன்னைன அஞ்சிப் பிறிகில்லார்,
ெசறிந்தார் ஆய தீவிைன அன்னார், தெறல் எண்ணார்,
ெநறிந்

ஆர் ஓதிப் ேபைத ம் ஆவி நிைல நின்றாள்.

5.4.159

-------------5.5 உ க் காட்

படலம் (5335 -5452 )

அ மன் விஞ்ைசயால் காவலரக்கியர் உறங்குதல்
'காண்டற்கு ஒத்த கால ம் ஈேத : தெற◌ு காவல்
ண்டற்கு ஒத்த சிந்ைதயினா ம் யில்கில்லார் :
ேவண்டத்
மாண்
பிராட்

ஞ்சார் 'என் , ஒ

விஞ்ைச விைன ெசய்தான்;

அற்றார் ஆம் என்றிட அன்னார் மயர்

உற்றார்.

5.5.1

யர்நிைலக் கிளவி (5336-5343)

ஞ்சாதா ம் ஞ்சுதல் கண்டாள் யர் ஆற்றாள்
ெநஞ்சால் ஒன் ம் உய்வழி காணாள் ெநகுகின்றாள்
அஞ்சா நின்றாள் பல்ெந நா ம் அழி ற்றாள்
எஞ்சா அன்பால் இன்ன பகர்ந்

ஆங்கு இடர் உற்றாள்.

5.5.2

க ேமகம் ெந ம் கடல் கா அைனயான்
த ேம தமிேயன் தன ஆர் உயிர்தான்?
உ ம் ஏ உறழ் ெவம் சிைல நாண் ஒ தான்
வ ேம? உைரயாய்! வ

ஆர் விதிேய!

5.5.3

கல்லா மதிேய! கதிர் வாள் நிலேவ!
ெசல்லா இரேவ! சி கா இ ேள!
எல்லாம் எைனேய னி ர் நிைனயா
வில்லாளைன யா ம் விளித்தி ேரா?

5.5.4
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தழல்

சி உலாவ

வாைட தழீஇ

அழல் ர் : என ஆவி அறிந்தி ேரா?
நிழல் ைர அனான் உடேன ெந நாள்
உழல் ர்; ெகா யீர்! உைரயா

ேரா?

5.5.5

வாரா ஒழியான் எ ம் வன்ைமயினால்
ஓர் ஆயிரம் ேகா இடர்க்கு உைடேவன் :
தீரா ஒ

நாள் வ ; ேசவகேன!

நாராயணேன! தனி நாயகேன!

5.5.6

த ஒன்றிய கான் அைடவாய் 'தவிர்நீ :
வ ெவன் சில நாளினில் : மாநகர்வாய்
இ ! 'என்றைன; இன் அ ள்தான் இ ேவா?
ஒ ெவன் தனி ஆவிைய உண்

திேயா?

5.5.7

ேப ம் உணர்ேவ! உயிேர! ெப நாள்
நாண் இன் உழல் ர் தனிநாயகைனக்
கா ம் ைண ம் கழி ர ர் நான்
ம் பழிேயா

ெபா ந் வேதா?

5.5.8

யா
மன்னன்
ந்திட ம்
ப ஏ ம் ெந ம் யர் பாவிட ம்
ம யான் உடன் வந் வனம் கு ம்
ெகா யான் வ ம் என்
பிராட்

இறக்கத்

குலா வேதா?

5.5.9

ணிதல் (5344-5354)

என்
மின்

என் உயிர் விம்மி இ ந் அழிவாள்
ன் ம் ம ங்குல் விளங்கு இைழயாள்

'ஒன்

என் உயிர் உண்

எனின் உண்

ெபான் ம் ெபா ேத கழ்

இடர் : யான்

ம் 'எனா.

5.5.10

ெபாைற இ ந் ஆற்றி என் உயி ம் ேபாற்றிேனன்
அைற இ ம் கழலவன் கா ம் ஆைசயால் :
நிைற இ ம் பல்பகல் நி தர் நீள் நகர்ச்
சிைற இ ந்ேதைன ம் னிதன் தீண் ேமா?

5.5.11

87

உன்னினர் பிறர் என உணர்ந் ம் உய்ந் அவர்
ெசான்னன ெசான்னன ெசவியில் ங்க ம்
மன் உயிர் காத் இ ம் காலம் ைவகிேனன் :
என்னின் ேவ

அரக்கியர் யாண்ைடயார் ெகாேலா?

5.5.12

ெசால் பிாியாப் பழி சுமந்
ங்குேவன்!
நல் பிறப் உைடைம ம் நா ம் நன் அேரா!
கற் ைட மடந்ைதயர் கைத உேளார்கள் தாம்
இல் பிாிந்

உய்ந்தவர் யாவர் யான் அலால்?

5.5.13

பிறர்மைன எய்திய ெபண்ைணப் ேப தல்
திறன் அல என் உயிர்க்கு இைறவன் தீர்ந்தனன்
றன் அலர் அவன் உறப் ெபா
ேபாக்கி யான்
அறன் அல

இயற்றி ேவ

என் ெகாண்

ஆற் ேகன்?

5.5.14

எப்ெபா
இப் ெப ம் பழியின் எய்திேனன்
அப்ெபா ேத உயிர் றக்கும் ஆைணேயன் :
ஒப் அ ம் ெப ம உலகம் ஓத யான்
ப் அழிந்

உய்வ

றக்கம்

ன்னேவா?

5.5.15

அன் அழி சிந்ைதயர் ஆய ஆடவர்
வன்பழி சுமக்கி ம் சுமக்க : வான் உயர்
ன் அழி ெப ம் கழ்க் குலத் ள் ேதான்றிேனன்
என் பழி

ைடப்பவர் என்னின் யாவேர?

5.5.16

வஞ்சைன மானின் பின் மன்ைனப் ேபாக்கி என்
மஞ்சைன ைவ பின் வழிக்ெகாள்வாய் எனா
நஞ்சு அைனயான் அகம் குந்த நங்ைக யான்
உய்ஞ்செனன் இ த்த

ம் உலகம் ெகாள்

ேமா?

5.5.17

வல் இயல் மறவர் தம் வ க்கம் மாசு அற
ெவல்
ம் ெவல்க ேபார் விளிந்
க:
இல் இயல் அறத்ைத யான் இறந் வாழ்ந்த பின்
ெசால் ய என்பழி அவைரச் சுற் ேமா?
வ ந்தல் இல் மானம் மா அைனய மாட்சியர்
ெப ம் தவ மடந்ைதயர் ன் ேபைதேயன்

5.5.18
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'க ம் தனி

கி ைனப் பிாிந்

கள்வர் ஊர்

இ ந்தவள் இவள்! 'என ஏச நிற்ெபேனா?

5.5.19

அற் தன் அரக்கர்தம் வ க்கம் ஆசு அற
வில் பணி ெகாண் அ ம் சிைறயின் மீட்ட நாள்
'இல் கத் தக்கைல! 'என்னின் யான் உைடக்
கற்பிைன எப்பாிசு இைழத் க் காட் ேகன்?
பிராட்

5.5.20

மாதவிச் சூழலைடதல்

'ஆதலால் இறத்தேல அறத்தின் ஆ ! 'எனாச்
'சாதல் காப்பவ ம் என் தவத்தில் சாம்பினார்;
ஈ

அலா

ேபா
பிராட்

இட ம் ேவ

இல்ைல 'என்

ஒ

உலாம் மாதவிப் ெபா ம்பர் எய்தினாள்.
உயிைரவிட

எய்தினள் பின்

ய

5.5.21

தல்

ம் எண்ணாத எண்ணி 'ஈங்கு

உய்திறம் இல்ைல! 'என் ஒ ப்பட் ஆங்கு ஒ
ெகாய்தளிர்க் ெகாம்பிைடக் ெகா இட்ேட தைல
ெபய்தி ம் ஏல்ைவயில் தவத்தின் ெபற்றியால்.
அ மன் தன்ைன இராம
கண்டனன் அ ம
ெகாண்டனன்

தன் என்

5.5.22

ெதாிவித்தல் (5357-5358)

ம் : க த் ம் எண்ணினான் :
க்கம் : ெமய்தீண்டக் கூசுவான் :

'அண்டர் நாயகன் அ ள்

தன் யான்! 'எனாத்

ெதாண்ைட வாய் மயி ைனத் ெதா

ேதான்றினான்.

5.5.23

அைடந்தெனன் அ யேனன்; இராமன் ஆைணயால்
குைடந் உலகு அைனத்ைத ம் நா ம் ெகாட்பினால்
மிைடந்தவர் உலப்பிலர்; தவத்ைத ேமவலால்
மடந்ைத! நின் ேசவ

வந்

ேநாக்கிேனன்.

இராமன் வராைமக்குக் காரணம் கூறல்

5.5.24
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ஈண் நீ இ ந்தைத இடாின் ைவகு ம்
ஆண்தைக அறிந்திலன் : அதற்குக் காரணம்
ேவண் ேம? அரக்கர்தம் வ க்கம் ேவெரா
மாண் ல ஈ

அலால் மா

அ மன் தான் இராம
'ஐ றல்! உள

ேவ

உண்ேடா?

5.5.25

தேன, ஐ றேவண்டா எனல்

அைடயாளம் : ஆாியன்

ெமய் ற உணர்த்திய உைர ம் ேவ உள;
ைக உ ெநல் அம் கனியில் காண் யால்!
ெந
பிராட்
என்

விளக்கு அனாய்! நிைனயல் ேவ ! 'என்றான்.

5.5.26

அ மைனத் ெதளிதல்
அவன் இைறஞ்ச ேநாக்கி, இரக்க ம்

'நின்றவன் நி தன் அல்லன் : ெநறி நின்

னி ம் எய்தி,

ெபாறிகள் ஐந் ம்

ெவன்றவன் : அல்லன் ஆகில், விண்ணவன் ஆதல் ேவண் ம் :
நன்
பிராட்

உணர்

: உைர ம்

யன் : நைவ இலன்ேபா

ம்! 'என்னா.

5.5.27

மகிழ்தல்

அரக்கேன ஆக : ேவ ஓர் அமரேன ஆக : அன்றிக்
குரக்கு இனத் ஒ வேனதான் ஆகுக : ெகா ைம ஆக :
இரக்கேம ஆக : வந் இங்கு எம்பிரான் நாமம் ெசால்
உ க்கினன் உணர்ைவத், தந்தான் உயிர்; இதின் உதவி உண்ேடா?
பிராட்

5.5.28

அ மைன வின தல்

என நிைனத் எய்த ேநாக்கி, 'இரங்கும் என் உள்ளம் : கள்ளம்
மனன் அகத் உைடயர் ஆய வஞ்சகர் மாற்றம் அல்லன் :
நிைன உைடச் ெசாற்கள் கண்ணீர் நிலம் கப் லம்பா நின்றான் :
வின தற்கு உாியன் என்னா, ' ர! நீ யாவன்? என்றாள்.
அ மன் தன்வரலா

விாித்தல் (5364-5371)

5.5.29
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ஆயெசால் தைலேமல் ெகாண்ட அம் ைகயன், 'அன்ைன! நின்ைனத்
யவன் பிாிந்த பின் , ேத ய

ைணவன், ெதால்ைலக்

காய்கதிர்ச் ெசல்வன் ைமந்தன், கவிக் குலம் அவற் க்கு எல்லாம்
நாயகன், சுக்கிாீவன் என்
மற்றவன்
இற்

உளன், நைவயில் தீர்ந்தான். '

ன்ேனான் வா , இராவணன் வ

உகக் கட் , எட் த் திைசயி

5.5.30

தன் வா ன்

ம் எ ந்

பாய்ந்த

ெவற்றியன், ேதவர் ேவண்ட, ேவைலைய விலங்கல் மத்தில்
சுற்றிய நாகம் ேதய அ

எழக் கைடந்த ேதாளான்.

5.5.31

அன்னவன் தன்ைன உம்ேகான் அம் ஒன்றால் ஆவி வாங்கிப்,
பின்னவற்கு அரசு நல்கித்

ைண எனப் பி த்தான்; எங்கள்

மன்னவன் தனக்கு நாேயன் மந்திரத்

உள்ேளன், வானின்

நல்ெந ம் கா ன் ைமந்தன், நாம ம் அ மன் என்ேபன்.
எ ப

ெவள்ளம் ெகாண்ட எண்ணன, உலகம் எல்லாம்

த வி நின்

எ ப்ப, ேவைல தனித்தனி கடக்கும் தாள,

கு வின, உம் ேகான் ெசய்யக் குறித்த
வ

5.5.32

குறிப்பின் உன்னி

இல ெசய்தற்கு ஒத்த வானரம், வானின் நீண்ட.
ப் உ

ஒப் உ

5.5.33

பரைவ ஏ ம், சூழ்ந்த பார் ஏ ம், ஆழ்ந்த
நாகர் நா ம், உம்பர்நின்

இப் றம் ேத

இம்பர்கா ம்,

நின்ைன எதிர்ந்தில என்னின், அண்டத்

அப் றம் ேபா ம் ேதட அவதியின் அைமந்
ன்ெதாழில் அரக்கன் ெகாண்

ேபான.

ேபாந்த நாள், ெபாதிந்

குன்றின் எம் ம ங்கின் இட்ட அணிகலக் குறியினாேல,
ெவன்றியான் அ ேயன் தன்ைன ேவ ெகாண் இ ந்
'தென◌்திைசச் ேசறி! 'என்றான் : அவன் அ ள் சிைதவ
ெகாற்றவற்கு ஆண் க் காட் க் ெகா த்தேபா

5.5.34
சில்
கூறித்
ஆேமா?

அ த்த தன்ைம

ெபற்றியின் உணர்தற் பாற்ேறா? உயிர்நிைல பிறி ம் உண்ேடா
இற்ைறநாள் அள ம்? அன்னா! அன்

நீ இழித்

நீத்த

5.5.35
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மற்ைற நல் அணிகள் காண் உன் மங்கலம் காத்த மன்ேனா!
'ஆயவன் தன்ைம நிற்க அங்கதன், வா

5.5.36

ைமந்தன்,

ஏயவன் தென◌்பால், ெவள்ளம் இரண் ேனா

எ ந்

ேசைன

ேமயினன் படர்ந் , தீர விைனயவன் வி த்தான் என்ைனப்
பாய்திைர இலங்ைக

ர்க்கு ' என்றனன் பழிைய ெவன்றான்.

இராமபிரான் தி ேமனிநிைல கூ க எனப் பிராட்
எய்தின உைரத்தேலா ம், எ ந்
ெவய்

அ மைன ேவண் தல்

ேபர் உவைக ஏற,

உற ஒ ங்கும் ேமனி வான் உற விம்மி ஓங்க,

'உய்தல் வந்

உற்றேதா? 'என்

அ விநீர் ஒ கு கண்ணாள்,

'அய்ய! ெசால்! அைனயன் ேமனி எப்ப த் ? அறிவி! 'என்றாள்.
இராமபிரான் தி ேமனியழைக அ
'ப

5.5.37

எ த்

தல்

உைரத் க் காட் ம் ப த்

5.5.38

யீறாக அ மன் கூறல் (5373-5393)

அன்

: ப வம், பண்பின்

உள உவைமக்கு எல்லாம் : இலக்கணம், உைரக்கின்

ந்தா :

இைட! அைடயாளத்தின் ெதாடர்ைவேய ெதாடர்தி! 'என்னா,
அ

தல்

ஈறாக அறி ற அ மன் ெசால்வான்.

5.5.39

தி வ ச் ெசவ்வி
ேசயிதழ்த் தாமைர என்

ேசண் உேளார்

ஏயினர்; அதன் ைண எளிய இல்ைலயால்
நாயகன் தி வ குறித் நாட் றின்
பாய்திைரப் பவழ ம் குவைளப் பண்பிற்றால்.
தி வ

5.5.40

விரல் ெசவ்வி

தளம்ெக

கற்பக

கி ம் தண் ைற

இளம்ெகா ப் பவழ ம் கிடக்க : என் அைவ?
ளங்கு ஒளி விரற்கு எதிர் உதிக்கும் சூாியன்
இளம்கதிர் ஒக்கி
தி வ

ம் ஒக்கும் ஏந்திழாய்!

விரல்களின் நகச் ெசவ்வி

5.5.41
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சிறிய ம் ெபாிய ம் ஆகித் திங்ேகளா
ம இல பத் உள அல்ல மற் இனி
எறிசுடர் வயிரேமா திரட்சி எய்தில
அறிகிெலன் உகிர்க்கு யான் உவைம ஆவன.

5.5.42

மீட் ம் தி வ ச் ெசவ்வி
ெபா ந்தின நிலெனா
வ ந்தின எனின் அ
இ ந்த ; நின்ற

ேபாந் கான் இைட
ைல மா ெகாண்

வனம் யாைவ ம்

ஒ ங்கு உடன் ணர்வன; உணர்த்தற் பாலேதா?

5.5.43

கைணக்கால் ெசவ்வி
தாங்கு அைணப் பணில ம் வைள ம் தாங்கும் நீர்
ங்கு அைணப் பணிமிைச ேமகம் அன்னவன்
ங்கைணக்காற்கு ஒ பாிசுதான் ெபா
ஆம் கைணக்கு ஆவேமா ஆவ ? அன்ைனேய!

5.5.44

ெதாைடகளின் ெசவ்வி
அறம் கிளர் பறைவயின் அரசன் ஆ எழில்
பிறங்கு எ த் அைணவன ெபய ம் ெபாற் உைட
மறம் கிளர் மதகாிக் கர ம் நாணின
குறங்கி
தி

க்கு உவைம இவ் உலகில் கூ ேமா?

5.5.45

ந்தியின் ெசவ்வி

வலம் சுழித் ஒ கு நீர் வழங்கு கங்ைகயின்
ெபாலம் சுழி என்ற ம் ன்ைம ெவா
நிலம் சுழித் எ ம் மணி உந்தி ேநர் இனி
இலஞ்சி ம் ேபா

ம் ேவ

உவைம யாண்

அேரா.

தி மார்பின் ெசவ்வி
ெபா அ மரகதப் ெபாலம் ெகாள் மால்வைர
ெவ உற விாிந் உயர் விலங்கல் ஆகத்ைதப்

5.5.46
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பிாி

அற ேநாற்றனள் என்னில் பின்ைன அத்

தி வினில் தி

உளார் யாவர்? ெதய்வேம!

5.5.47

ைகத்தலங்களின் ெசவ்வி
நீ
கீழ்த்திைச நின்ற யாைனயின்
ேகாள்
கரம் எனச் சிறி கூறலாம்
ேதா உ ம் மலர் எனச் சு ம் சுற் அறாத்
தாள்

தடக்ைக ேவ

உவைம சா

ேமா?

5.5.48

ைகந் நகங்களின் ெசவ்வி
பச்சிைலத் தாமைர பகல் கண்டால் அன
ைகச்ெசறி கிழ் உகிர் கனகன் என்பவன்
வச்சிர யாக்ைகைய வகிர்ந்த வன் ெதாழில்
நிச்சயம் அன்

எனின் ஐயம் நீக்குேம.

5.5.49

தி ப் யங்களின் ெசவ்வி
திரண் ல ஒளியில தி வின் ேசர்வில
ரண்த ேம வின் சிைலயின் ாிநாண்
ரண் ல கழ் இல ெபா ப் என் ஒன் ேபான்
இரண்

இல யங்க

க்கு உவைம ஏற்குேமா?

5.5.50

தி மிடற்றின் ெசவ்வி
கடல்ப பணில ம், கன்னிப் க ம்,
மிடற்றி க்கு உவைம என் உைரக்கும் ெவள்ளிேயார்க்கு
உடன்பட ஒண்
இடத்
தி

ேமா? உரகப் பள்ளியான்

உைற சங்கம் ஒன்

இ க்க, எங்களால்.

5.5.51

கச் ெசவ்வி

அண்ணல்தன் தி
கம் கமலம் ஆெமனில்
கண்ணி க்கு உவைம ேவ யா காட் ேகன்
தண்மதி ஆம் என உைரக்கத் தக்கேதா
ெவண்மதி ெபா ந்த

ெம ந்

ேத மால்.

5.5.52
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தி வாயின் ெசவ்வி
'ஆர ம் அகி
நாரம் உண்
ஈர ண்

ம் நீவி அகன்ற ேதாள் அமலன் ெசவ்வாய்
அலர்ந்த ெசங்ேகழ் நளினம் 'என்

அ தம் ஊ ம் இன்

ரல் ெவண்

வல்

உைரக்க நா

ைர இயம்பாேத

ம்;

ம்,

வாப் பவழேமா ெமாழியற்பாற்ேற?

5.5.53

பற்களின் ெசவ்வி
த்தம் ெகால்ேலா?
ெதாத்தின்
வித்தின்

நிலவின்

ைற அ தத்

ள்ளி ெவள்ளி இனம் ெதா த்த ெகால்ேலா?

ைற அறத்தின்

ைளத்த அங்குரம்ெகால்? ேவேற சிலெகால்? ெமய்ம் கிழ்த்த

ெதாத்தின் ெதாைகெகால்? யா
தி

றியின் திறேனா?

என்

பல்

க்கு உவைம ெசால்

ேகன்!

5.5.54

க்கின் ெசவ்வி

எள்ளா நிலத்

இந்திரநீலத்

எ ந்த ெகா ந்

மரகதத்தின்

விள்ளா
மா நிழல்பிழம் ம் ேவண்ட ேவண் ம் ேமனியேதா?
தள்ளா ஓதி ேகாபத்ைதக் ெகௗவ வந் சார்ந்த
ம்
ெகாள்ளா வள்ளல் தி
தி ப்

க்கிற்கு உவைம பின்

ம் குணிப் ஆேமா?

5.5.55

வச் சிறப்

பனிக் கல் சுரத் க் கரன்

தேலார் கவந்தப் பைட ம், பல்ேப ம்,

தனிக் ைகச்சிைல ம், வானவ ம்,
'இனிக் கட்

அழிந்த

குனிக்கக் குனித்த

னிவர் கு

அரக்கர்குலம்! ' என்

ம், தனி அற ம்,
சு தி ஈர் இரண் ம்

வத் க்கு உவைம நீேய ேகா யால்!

5.5.56

தி ெநற்றியின் ெபற்றி
வ ம் நாள் ேதான் ம் தனி ம
ம் வளர் ம் ேதய் ம் வாள் அரவம்
ஒ நாள் கவ் ம் உ ேகா ம் இறப் ம் பிறப் ம் ஒழி உற்ற
இ நால் பக ன் இலங்குமதி அலங்கல் இ ளின் எழில் நிழல் கீழ்ப்
ெப நாள் நிற்பின் அவன் ெநற்றிப் ெபற்றித்தாகப் ெப ம் மன்ேனா!

5.5.57
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தி க்குழ

ன் ெசவ்வி

நீண் குழன் ெநய்த் இ ண் ெநறிந் ெசறிந் ெந நீலம்
ண்
ாிந் சாிந் கைட சு ண்
ைக ம் ந ம்
ம்
ேவண் ம் அல்ல எனத் ெதய்வ ெவறிேய கம ம் ந ம்குஞ்சி
ஈண்

சைட ஆயின

என்றால், மைழ என்

உைரத்தல் இழி

அன்ேறா? 5.5.58

நைடயின் ெசவ்வி
ல்லல் ஏற்ற தி மக

ம்

ம் ெபா ந்தப் வி ஏழின்

எல்ைல ஏற்ற ெந ஞ்ெசல்வம் எதிர்ந்த ஞான் ம், அஃ இன்றி,
அல்லல் ஏற்ற கானகத் ம் அழியா நைடைய இழி ஆன
மல்லல் ஏற்றின் உள

என்றால், மத்தயாைன வ ந்தாேதா?

5.5.59

இராமபிரான் கூறிய அைடயாளங்கைள அ மன் உைரக்கத் ெதாடங்குதல்
என்ன ெமாழிய, அம் ெமாழி ேகட்

எாியின் இட்ட ெம கு என்னத்

தன்ைன அறியா அழிவாைளத் தைரயின் வணங்கி, 'நாயகனார்
ெசான்ன குறி உண் : அைடயாளச் ெசால் ம் உளவால் : ெதா தைகய
அன்னநைடயாய்! ேகட்க! 'என அறிவன் அைறவான் ஆயினான்.

5.5.60

அ மன் கூறிய அைடயாள உைரகள் (5395-5397)
'நடத்தல் அாி

ஆகும் ெநறி : நாள்கள் சில : தாயர்க்கு

அ த்த பணி ெசய்

இவண் இ த்தி! 'என, அச்சுற் ,

உ த்த

கிேலா ம், உயிர் உக்க உடேலா ம்,

எ த்த

னிேவா ம், அயல் நின்ற ம் இைசப்பாய்!

5.5.61

நீண்ட
ேவந்தன் அ ள் ஏந்தி நிைறெசல்வம்
ண் அதைன நீங்கி ெநறி ேபாதல் உ நாளின்
ஆண் அந் நகர் ஆைரெயா வாயில் அகலா ன்
'யாண்ைடய

கான்? 'என இைசத்த ம் இைசப்பாய்.

எள் அாிய ேதர்த

சுமந்திரன் 'இைசப்பாய்

வள்ளல் ெமாழி! வாசகம் 'எனத்

யர் மறந்தாள்

5.5.62
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'கிள்ைளெயா

ைவகள் வளர்த்தல் கிள! 'என்

ம்

பிள்ைள உைரயின் திறம் உணர்த் தி ெபயர்த் ம்.

5.5.63

அ மன் தி வாழி காட் தல்
'மீட் ம் உைர ேவண் வன இல்ைல 'என ெமய் ேபர்
தீட் ய தீட் அாிய ெசய்ைகய ெசவ்ேவ :
'நீட்

இ ! 'என ேநர்ந்தனன் எனா ெந ய ைகயால்

காட் னன் ஒர் ஆழி; அ

வாள்

த

கண்டாள்.

5.5.64

ஆழிகண்ட பிராட் நிைல (5399-5400)
இறந்தவர் பிறந்தபயன் எய்தினர்ெகால் என்ேகா?
மறந்தவர் அறிந்

உணர்

றந்த உயிர் வந்
திறம் ெதாிவ

வந்தனர்ெகால் என்ேகா?

இைட ெதாடர்ந்த ெகால் என்ேகா?

என்ைனெகால்? இந் நல்

இழந்த மணி ற்

அர

எதிர்ந்த

த

ெசய்ைக!

5.5.65

எனல் ஆனாள்,

பழம் தனம் இழந்தன பைடத்தவ ம் ஒத்தாள்,
குழந்ைதைய உயிர்த்த மல க்கு உவைம ெகாண்டாள்,
உழந்

விழி ெபற்ற

ஒர் உயிர்ப் ெபாைற ம் ஒத்தாள்.

5.5.66

தி வாழி ெபற்ற பிராட் நிைல (5401-5404)
வாங்கினள் : ைலக்குைவயில் ைவத்தனள் : சிரத்தால்
தாங்கினள் : மலர்க்கண் மிைச ஒத்தினள் : தடம்ேதாள்
ங்கினள், ெம

ந்தனள் : குளிர்ந்தனள், ெவ ப்ேபா

ஏங்கினள் : உயிர்த்தனள் : இ

இன்ன

எனல் ஆேம?

5.5.67

ேமாக்கும் ைல ைவத் உற யங்கும் ஒளிர் நல் நீர்
நீக்கி நிைற கண் இைண த ம்ப ெந நீள
ேநாக்கும் வலக் க
ம் ஒன் ம் வல்கில்லாள்
ேமக்கு நிமிர் விம்மலள் வி ங்க

கின்றாள்.

நீண்ட விழி ேநாிைழ தன் மின்னின் நிறம் எல்லாம்

5.5.68
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ண்ட ஒளிர் ெபான் அைனய ெபாம்மல் நிறம் அம்மா!
ஆண்தைகதன் ேமாதிரம் அ த்த ெபா ள் எல்லாம்
தீண்

அளவில் ேவதிைகெசய் ெதய்வமணி ெகால்ேலா?

5.5.69

இ ந் பசியால் இடர் உழந்தவர்கள் எய் ம்
அ ந் ம் அ
ஆகிய : அறத்தவைர அண் ம்
வி ந் ம் எனல் ஆகிய :
ம் உயிர் மீ ம்
ம ந் ம் எனல் ஆகிய ; வாழி! மணி ஆழி.
பிராட்

5.5.70

அ மைனப் பாராட் தல் (5405-5406)

இத்தைகயள் ஆகி உயிர் ஏம் உற விளங்கும்
த்த நைகயாள் விழியின் ஆ
ைல ன்றில்
தத்தி உக ெமன்குதைல தள்ள 'உயிர் தந்தாய்!
உத்தம! 'எனா இைனய வாசகம் உைரத்தாள்.
' ம்ைம ஆம் உலகம் தந்த

தல்வற்கும்

5.5.71

தல்வன்

ஆய்ச்

ெசம்ைமயால் உயிர் தந்தாய்க்குச் ெசயல் என்னால் எளிய
அம்ைம ஆய் அப்பன் ஆய அத்தேன! அ ளின் வாழ்ேவ!
இம்ைமேய ம ைம தா
பிராட்

ம் நல்கிைன இைசேயா

ர!

வாழிய! வள்ளேல! யான் ம

ைண இேலன் பாி

மீண்

5.5.72

தீர்த்த

இலா மனத்ேதன் என்னின்,

ஊழி ஓர் பகலாய் ஓ ம் யாண்

பிராட்

'என்றாள்.

அ மைன வாழ்த்தல்

'பாழிய பைணத்ேதாள்

ஏ ம்

உண்ேட?

எலாம், உலகம் ஏ ம்

உற்ற ஞான் ம், இன்

என இ த்தி! 'என்றாள்.

5.5.73

அ மனிடம் இராமபிராைனப் பற்றி வின தல்
உைர விளம்பல் உற்றாள், 'வி மிய குணத்ேதாய்!

யாண்ைடயான் இளவேலா ம்? எவ் வழி எய்திற்

ரன்

உன்ைன?

ஆண்தைக, அ ேயன் தன்ைம யார் ெசால அறிந்த ? 'என்றாள்;
ண் திரண்

அைனய ேதாளான் உற்ற

ெசால்லல் உற்றான்.

5.5.74
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அ மன் இராமன
உைழக் குலத்

வரலா

விாித்தல் (5409-5429)

இைய ம் மாய உ

மைழக் க நிறத்

ெகாண்

உ வல் ெசய்தான்,

மாய அரக்கன், மாாீசன் என்பான்,

இைழத் தட மார்பத்

அண்ணல் எய்யப் ேபாய், ைவயம் ேசர்வான்,

அைழத்த வல் ஓைச உன்ைன மயக்கிய ; அரக்கன் ெசால்லால்.
'இக்குரல் இளவல் ேகளா

5.5.75

ஒழிக! 'என இைறவன் இட்டான்

ெமய்க்குரல் சாபம் : பின்ைன, விைளந்த

விதியின் ெவம்ைம :

'ெபாய்க்குரல் இன் ! ெபால்லாப் ெபா ள் பின் பயக்கும்! 'என்பான்,
ைக குரல் வாிவில்லா

ம், இைளயவன் வர

கண்டபின், இைளய ரன்
ண்டாிகக் கணா ம் உற்ற

கண்டான்.

5.5.76

கத்தினால் க த்ைத ஓர்ந்த
கலக் ேகட்டான் :

வண்

உைற சாைல வந்தான், நின் தி வ

காணான்,

உண்

உயிர், இ ந்தான் : இன்னல் உழத்தற்ேக ஏ

அன்ேறா?

5.5.77

ேதண் ேநர் கண்ேடன் வாழி! தீ இலன் எம் ேகான்; ஆகம்
ண்ட ெமய் உயிேர நீ! அப் ெபாய் உயிர் ேபாேய நின்ற
ஆண்தைக ெநஞ்சில் நின் ம் அகன்றிைல : அழி
ஈண்

நீ இ ந்தாய், ஆண்

அங்கு எவ் உயிர் வி ம் இராமன்?

அந்நிைல ஆய அண்ணல், ஆண்
ன்ன ம் கா

உண்டாேமா?
5.5.78

நின் , அன்ைன! நின்ைனத்

ம் யா ம் மைலக

ம் ெதாடர்ந்

நா ,

இன் உயிர் இன்றி ஏகும் இயந்திரப் ப வம் ஒப்பான்,
தன் உயிர் கழ்க்கு விற்ற சடா ைவ வந்

சார்ந்தான்.

வந்

யாின் ைவகி,

அவன்ேமனி ேநாக்கி, வான் உயர்

5.5.79

'எந்ைத! நீ உற்ற தன்ைம இயம் ! 'என, இலங்ைகேவந்தன்,
சுந்தாி! நின்ைனச் ெசய்த வஞ்சைன ெசால்லச் ெசால்ல,
ெவந்தன உலகம் என்ன, நிமிர்ந்த
சீறி, 'இவ் உலகம்

ன் ம் தீந்

சீற்ற ெவம் தீ.

உகச் சின வாய் அம்பால்

5.5.80
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ெவன்! 'என்
ஊ

ஒ

ைகவில் ேநாக்கிய காைல, 'ெவய்தின்,

சிறிேயான் ெசய்ய

ஆ தி! 'என்

னிதிேயா உலைக? உள்ளம்

தாைத ஆற்ற ல், சீற்றம் ஆறி.

'எவ்வழி ஏகிற்

5.5.81

அன்னான்? யாண்ைடயான்? உைற ள் யா ?

ெசவ்விேயாய்! கூ க! 'என்னச், ெசப் வான் உற்ற ெசவ்வி,
ெவவ்விய விதியின் ெகாட்பால்,

னன் க கின் ேவந்தன்;

எவ்விய வாி வில் ெசங்ைக இ வ ம் இடாின்

ழ்ந்தார்.

5.5.82

அயர்த்தவர் அாிதில் ேதறி, ஆண்ெதாழில் தாைதக்கு ஆண் ச்
ெசயத்தகு கடன்கள் யா ம் ேதவ ம் ம ளச் ெசய்தார் :
'கயத்ெதாழில் அரக்கன்தன்ைன நா
யல் ெதா

நாம் காண் ம் 'என்னாப்

கு மிக் குன் ம் கான ம் க

அவ்வழி நின்ைனக் காணா
ெசவ்வழி நயனம் ெசல்

ேபானார்.

5.5.83

அயர்பவன், அாிதில் ேதறிச்

ம் ெந வழி ேச

ெசய்ய,

ெவவ் அழல் உற்ற ெமல் என் ெம கு என அழி ம் ெமய்யன்,
இவ்வழி இைனய பன்னி, அறி

அழிந் , இரங்கல் உற்றான்.

5.5.84

கன்மத்ைத ஞாலத்தவர் யார் உளேர கடப்பார்?
ெபான்ெமாய்த்த ேதாளான், மயல்ெகாண் , லன்கள் ேவ

ஆய்,

நல் மத்தம் நாகம் தைலசூ ய நம்பேனேபால்,
உன்மத்தன் ஆனான், தைன ஒன் ம் உணர்ந்திலாதான
'ேபா

ஆயின ேபா

சீதா, பவழக்ெகா

5.5.85

உன தண் னல் ஆடல் ெபாய்ேயா?

அன்னவள் ேத

என்கண்

நீ தா! த கிற்றிைலேயல் ெந ப் ஆதி! 'என்னாக்
ேகாதாவாிையச் சினம் ெகாண்டனன் ெகாண்டல் ஒப்பான்.
'குன்ேற! க

5.5.86

ஓ ைன ேகாமளக்ெகாம்பர் அன்ன

என் ேதவிையக் காட் தி! காட்டைல என்னின், இவ் அம்
ஒன்ேற அைம ம், உன் உைடக் குலம் உள்ள எல்லாம்
இன்ேற பிளவா, எாியாக் காி ஆக்க 'என்றான்.

5.5.87
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'ெபான்மான் உ வால் சில மாைய ணர்க்க அன்ேறா,
என்மான் அகல் ற்றனள் இப்ெபா

என்கண்? 'என்னா,

நல் மான்கைள ேநாக்கி, ' ம் நாம ம் மாய்ப்ெபன் இன்ேற,
வில் மான் ெகாைல வாளியின் 'என்

ெவகுண்

நின்றான்.

5.5.88

ேவ உற்ற மனத்தவன் இன்ன விளம்பி ேநாவ
ஆ உற்ற ெநஞ்சில் தன ஆர் உயிர் ஆய தம்பி
கூ ற்ற ெசால் என் உள ேகா அ நல் ம ந்தால்
ேத ற்

உயிர்ெபற்

இயல் ம் சில ேதறல் உற்றான்.

5.5.89

வந்தான் இைளயாெனா ம் வான் உயர் ேதாின் ைவகும்
நந்தாவிளக்கின் வ ம் எம் குலநாதன் வா ம்
சந்

ஆர் தடம் குன்றினில்; தன் உயிர் காதேலா

ெசந்தாமைரக் கண்ண

ம்

ம் நட்டனர் ேதவர் உய்ய.

உண்டாய ம் உற்ற ம்

5.5.90

ற் ம் உணர்த்தி, உள்ளம்

ண்தான் என ேநாய் உற விம்
கின்ற ேபாழ்தின்,
எண்தான் உழந் இட்ட ம் ஏந் இைழ யாங்கள் காட்டக்
கண்டான், உயர் ேபாத ம் ேவத ம் காண்கிலாதான்.
தணிகின்ற நம் ெசால் ெதாடர் தன்ைமய
ணிெகாண்

இலங்கும் சுடர் ேவலவன்,

அணி கண் ழிேய, அ தம் ெதளித்தா
பிணிகண்ட
அயர்

: பண்

அ

உண்

மயர்

தன்ைம,

ய நின்கண்

ம் ஆறாப்

ஆயி

ம், ேபர்ப்ப

அன்றால்.

உற் , அாிதில் ெதளிந் , அம்மைலக்கு அப் றத்

உயர் ெபான்கிாி உற் ளன் வா
யர்

அன்

5.5.91

என்

ஓர்

ஓங்கல் ஒப்பான்,

உற்ற அவ் இராவணன் வால் இைட பண்
உற்ற ெபா ப்ெபா

5.5.92

ங்க,

மால் கடல் தாவி வந்தான்.

5.5.93

ஆயாைன ஒர் அம்பினில் ஆர் உயிர் வாங்கி அன்பில்
யான்வயின் அவ் அரசு ஈந்தவன் 'சுற்

ேசைன

ேமயான் வ வாய்! 'என விட்டனன் ேம கா ம்
ஏயான் இ ந்தான் இைட திங்கள் இரண்

இரண் ம்.

5.5.94
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'பின் கூ ய ேசைன ெப ம் திைச பின்ன ஆக,
வில் கூ

தல் தி ! நின்னிைட ேமவ ஏவித்,

தெற◌்கு ஊ

வக் க

ஏவினன் என்ைன 'என்னா,

ன் கூ ன கூறினன், காலம் ஒர்

ன் ம் வல்லான்.

5.5.95

இராமன
யர் நிைனந்த பிராட் நிைல
அன்பினன் இவ் உைர உணர்த்த ஆாியன்
வன் ெபாைற ெநஞ்சினன் வ த்தம் உன் வாள்
என் ற உ கினள் இரங்கி ஏங்கினள்
ன்ப ம் உவைக ம் சுமந்த உள்ளத்தாள்.

5.5.96

சீைத அ மைனக் கடல் கடந்தவா வின தல்
ைந
சிந்ைதயள் நயன வாாியின்
ெதாய்யல் ெவம் சுழி இைட சுாிக்கும் ேமனியள்
'ஐய! நீ அளப் அ ம் அளக்கர் நீந்திைன
எய்திய

எப்பாிசு? இயம் வாய்! 'என்றாள்.

அ மன் கடல் கடந்தவா

5.5.97

கூ தல்

'சு ங்கு இைட! உன் ஒ
ைணவன் யதாள்
ஒ ங்கு இைட உணர்விேனார் ஓய் இல் மாையயின்
ெப ங்கடல் கடந்தனர் ெபய ம் ெபற்றிேபால்
க ங்கடல் கடந்தெனன் கா னால் 'என்றான்.
பிராட்

5.5.98

அ மைன மீண் ம் வின தல்

'இத் ைணச் சிறிய
தத்திைன கடல் அ

ஓர் ஏண் இல் யாக்ைகைய
தவத்தின் ஆயேதா?

சித்தியின் இயன்றேதா? ெசப் வாய்! 'என்றாள்
த்தி

ம் நிலவி

ம்

வல்

பிராட் க்கு அ மன் தன் ேப

ற்றினாள்.
க் காட் தல்

சுட் னன்; நின்றனன்; ெதா த ைகயினன்
விட் உயர் ேதாளினன் விசும்பின் ேமக்கு உயர்

5.5.99
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எட்ட அ ம் ெந
ட் ம் என்

க

எய்தி நீ

உ ெவா

அ மன் காட் ய ேப

வைளந்த

ர்த்தியான்.

5.5.100

வின் நிைல (5435-5440)

ெசவ்வழிப் ெப ைம என்
ெவவ்வழிப்

ேமல்

உைரக்கும் ெசம்ைமதான்,

தம் ஓர் ஐந்தின் ேமலேதா?

அவ்வழித்

அன்

எனின், அ மன்பாலேதா?

எவ்வழித்

ஆகும்? என்

எண்

ம் ஈட்டேத.

5.5.101

ஒத் உயர் கனக வான் கிாியின் ஓங்கிய
ெமய்த்
மரம் ெதா ம் மின்மினிக் குலம்
ெமாய்த் உளவாம் என ன் ம் பின்ன ம்
ெதாத்தின தாரைக மயிாின் சுற்

எலாம்.

5.5.102

கண் தலம் அறிெவா கடந்த காட்சிய
விண் தலம் இ
ைட விளங்கும் ெமய்ம்ைமய
குண்டலம் இரண் ம் அக் ேகாளில் மாச்சுடர்
மண்டலம் இரண்ெடா ம் மா

ெகாண்டேவ.

5.5.103

ஏண் இல ஒ குரங்கு ஈ என் எண்ணலா
ஆணிைய அ மைன அைமய ேநாக்குவான்
'ேசண் உயர் ெப ைம ஓர் திறத்த

அன் ! 'எனா

நாண் உ ம் உலகு எலாம் அளந்த நாயகன்.
எண்திைச ம ங்கி

ம் உலகம் யாவி

5.5.104

ம்

தண்டல் இல் உயிெரலாம் தன்ைன ேநாக்கின;
அண்டம் என்றதின் உைற அமரர் யாைர ம்
கண்டனன் தா

ம் தன் கமலக் கண்களால்.

5.5.105

எ ந் உயர் ெந ந்தைக இரண் பாத ம்
அ ந் ற அ த்த ன் இலங்ைக ஆழ்கடல்
வி ந்த ; நிலமிைச விாிந்த ெவண் திைர
தைழந்தன; ரண்டன மீனம் தாம் எலாம்.
ேப

ைவ ஒ க்கிக் ெகாள்

ம்ப

அ மைனப் பிராட்

5.5.106
ேவண் தல் (5441-5442)
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வஞ்சி அம் ம ங்குல் அம் ம

இல் கற்பினாள்

கஞ்ச ம் ைரவன கழ
ஞ்சினர் அரக்கர் என்

ம் கண் லாள்;
உவக்கும் சூழ்ச்சியாள்

'அஞ்சிெனன்! இவ் உ

அடக்குவாய்! 'என்றாள்.

'

வ ம் இவ் உ க் காண

5.5.107

ற்றிய

கு வின உலகு : இனிக் கு குவாய்! 'என்றாள்;
எ வி ம் எழில் இலங்கு இராமன் ேதாள்கைளத்
த வினள் ஆெமனத் தளிர்க்கும் சிந்ைதயாள்.
அ மன் ேப

5.5.108

ஒ ங்குதல்

ஆண்தைக அ ம ம் 'அ ளதாம்! 'எனா
மீண்டனன் விசும் எ ம் பதத்ைத மீச்ெசல்வான்
காண்ட
ண்
பிராட்

க்கு உாிய
அ

ஓர் உ

காட் னான்;

விளக்கு அனாள் இைனய ெசால் னாள்.

5.5.109

அ மைனப் பாராட் தல் (5444-5448)

இடந்தாய் உலைக மைலேயா ம், இ த்தாய் விசும்ைப, இைவ சுமக்கும்
படந்தாழ் அரைவ ஒ கரத்தால் பறித்தாய் எனி ம் பயன் இன்றால் :
நடந்தாய் இைடேய என்றா ம் நாணாம் நினக்கு : நளி கடைலக்
கடந்தாய் என்றால் என்னாகும்? காற்றாம் அன்ன க ைமயாய்!

5.5.110

ஆழி ெந ம் ைக ஆண்தைகதன் அ
ம் க ம் அழி இன்றி
ஊழி பல ம் நிைலநி த்தற்கு ஒ வன் நீேய உைளயானாய்
பாழி ெந ம் ேதாள் ரா! நின் ெப ைமக்கு ஏற்பப் பைக இலங்ைக
ஏ

கடற்கும் அப் றத்த

அறி ம் ஈேத, உ

ஆகா

இ ந்த

இழி

அன்ேறா?

5.5.111

ஈேத, ஆற்றல் ஈேத, ஐம் லத்தின்

ெசறி ம் ஈேத, ெசயல் ஈேத, ேதற்றம் ஈேத, ேதற்றத்தின்
ெநறி ம் ஈேத, நிைன

ஈேத, நீதி ஈேத, நினக்கு என்றால்,

ெவறியர் அன்ேறா? குணங்களால், விாிஞ்சன்

தலாம் ேமலாேனார்.

5.5.112
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மின் ேநர் எயிற்

வல் அரக்கர்

பின்ேன பிறந்தான் அல்ல

ஓர்

க்கம் ேநாக்கி,

ரற்குப்

ைண இலாத பிைழ ேநாக்கி,

உன்னாநின்ேற உைடகின்ேறன்; ஒழிந்ேதன் ஐயம்; உயிர் உயிர்த்ேதன்;
என்ேன! நி தர் என் ஆவர்? நீேய எங்ேகான்
'மாண்ேடன் எனி

ம் ப

ைண ஆனால்.

5.5.113

அன்ேற; இன்ேற மாயச் சிைறநின் ம்

மீண்ேடன்; என்ைன ஒ த்தாைரக் குலங்ேகளா ம் ேவர் அ த்ேதன்;
ண்ேடன் எம் ேகான் ெபாலம் கழ
தீண்ேடன்! 'என்

ம்; கேழ அன்றிப் ன்பழி ம்

மனம் மகிழ்ந்தாள், தி வின்

கத் த் தி

ஆனாள்.

5.5.114

அ மன் பணிெமாழி
அண்ணல் ெபாிேயான், அ

வணங்கி, அறிய உைரப்பான் : 'அ ந்ததிேய!

வண்ணக் கட ன் இைடக் கிடந்த மண

ன் பலரால், வானரத்தின்

எண்ணற்கு அாிய பைடத்தைலவர், இராமற்கு அ யார் : யான் அவர்தம்
பண்ைணக்கு ஒ வன் எனப் ேபாந்ேதன் : ஏவக்கடவ பணிெசய்ேவன். '

5.5.115

வானரர் ெப ைமயிைன அ மன் கூ தல்
ெவள்ளம் எ ப

உள

அன்ேறா

ரன் ேசைன! இவ் ேவைலப்

பள்ளம் ஒ ைக நீர் அள்ளிக் கு க்கப் ேபா ம் பான்ைமயேதா?
கள்ள அரக்கர் க இலங்ைக காணா ஒழிந்ததால் அன்ேறா
உள்ள

ைண ம் உளதாவ ; அறிந்த பின்

ம் உள

ஆேமா?

5.5.116

வானரப் பைடத்தைலவர் ெபயர்
வா

இளவல், அவன்ைமந்தன், வசந்தன்,

மிந்தன், வயக் கு தன்,

நீலன், இடபன், கு தாக்கன், பனசன், சரபன், ெந ம் சாம்பன்,
காலன் அைனய

ன்ம டன், கனகன், கவயன், கவயாக்கன்,

ஞாலம் அறி ம் நளன், சங்கன், விந்தன்,

விந்தன், மதன் என்ேபான்.

வானரப் பைடத்தைலவர் ெப ைம
தம்பன்,

மத் தனிப்ேபேரான், ததியின்வதனன், சதவ

என்

5.5.117
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இம்பர் உலேகா

எவ் உலகும் எ க்கும் மி க்கர், இராமன்ைக

அம்பின் உத ம் பைடத்தைலவர், அவைர ேநாக்கின் இவ் அரக்கர்,
வம்பின்

ைலயாய்! உைறயிட ம் ேபாதார் : கணக்கு வரம் உண்ேடா?

5.5.118

-------------5.6 சூடாமணிப் படலம் (5453- 5536)
அ மன் க
'உண்

தல்

ைண என்னல் எளிேதா உலகின்? அம்மா!

ண்டாிைக ேபா ம் இவள் இன்னல் ாிகின்றாள்;
அண்ட தல் நாயகன ஆவி அைனயாைளக்
ெகாண்

அகல்வேத க மம்! ' என்

உணர்

ெகாண்டான்.

5.6.1

பிராட் பால் அ மன் ேவண்டல் (5454-5462)
ேகட்

அ ேயன் உைர;

னிந்த ளல்; ேகள், ஆய்!

ட் யி ம் ேமல் அவைன; ேவறல் விைன அன்றால்;
நீட்
காட்

இனி என் பயன்? இராமன் எதிர் நின்ைனக்
அ தாழ்ெவன்; இ

காண்

இ

காலம்!

5.6.2

ெபான் திணி ெபாலம் ெகா ! என் ெமன் மயிர் ெபா ந்தித்
ன்றிய யத்

இனி

இ க்க :

யர் விட்டாய்,

இன் யில் விைளக்க : ஒர் இைமப்பின், இைற ைவகும்
குன்
அறிந்

இைட உைனக்ெகா

குதிப்ெபன்; இைட ெகாள்ேளன்.

5.6.3

இைட அரக்கர் ெதாடர்வார்கள் உளராேமல்

றிந் உதிர றி என் மனச் சினம்
ப்ேபன்;
ெநறிந்த குழல்! நின் நிைலைம கண் ம் ெந ேயான்பால்
ெவ ம் ைக ெபயேரன் ஒ வரா

ம் விளியாேதன்.

'இலங்ைகெயா ம் ஏகுதிெகால்! ' என்னி

ம், இடந்

5.6.4
என்

வலம் ெகாள் ஒ

ைகத்தைலயில் ைவத் , எதிர் த ப்பான்

விலங்கினைர

றி, வாி ெவம் சிைலயிேனார்தம்
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ெபாலம்ெகாள் கழல் தாழ்குெவன்; இ , அன்ைன! ெபா ள் அன்றால்.

5.6.5

அ ந்ததி! உைரத்தி! அழகற்கு அ கு ெசன் 'உன்
ம ந் அைனய ேதவி ெந வஞ்சர் சிைறைவப்பில்
ெப ம் யாிேனா ம் ஒ
ெப கில்லாள்
இ ந்தனள் 'எனப் பகாின் என் அ ைம என் ஆம்?

5.6.6

ண் ெதாடர் அகற்றிய யத்திெனா
க்ேகன்
விண்டவர் நலத்ைத ம் வலத்ைத ம் விாிப்ேபன்
'ெகாண்
கண்

வ கிற்றிெலன்; உயிர்க்கு உ தி ெகாண்ேடன்;

வ கிற்றிெலன்! 'எனக் கழ ேகேனா?

5.6.7

'இ க்கும் மதில் சூழ் க இலங்ைகைய இைமப்பின்
உ க்கி எாியால் இகல் அரக்கைன ம் ஒன்றா
க்கி நி தன் குலம்
த் விைன ற்றிப்
ெபா க்க அகல்க 'என்னி

ம் அ

இன்

ாிகின்ேறன்.

5.6.8

இந்
தல்! நின்ெனா இவண் எய்தி இகல் ரன்
சிந்ைத உ ெவம் யர் தவிர்ந்த ெதளிேவா ம்
அந்தம் இல் அரக்கர்குலம் அற் அவிய றி
நந்தல் இல் விக்கண் இடர் பின் கைளதல் நன்றால்.
'ேவ
ேப

இனி விளம்ப உள

ஏ

அன் ; விதியால் இப்

ெபற என்கண் அ ள் தந்த

ஆ

5.6.9

; பின்ேன

யர்; அம் ெசால் இள வஞ்சி! அ யன் ேதாள்
க

பிராட்

! 'என்

ெதா

அ மன் ஆற்றல் க

இன் அ

பணிந்தான்.

5.6.10

தல்

ஏய நல்ெமாழி எய்த விளம்பிய
தாைய ன்னிய கன் அைனயான்தனக்கு
'ஆய தன்ைம அாியதன்றால் 'எனத்
ய ெமன் ெசால் இைனயன ெசால் னாள்.
அ மன் ேவண் ேகாட்கு இைசயாத பிராட்

5.6.11
கூற்

(5464-5478)
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அாிய

அன்

நின் ஆற்ற

க்கு; ஏற்றேத;

ெதாிய எண்ணிைன; ெசய்வ ம் ெசய்திேய;
உாிய

அன்

என ஓர்கின்ற

உண் ; அ

என்

ெபாிய ேபைதைமச் சில் மதிப் ெபண்ைமயால்.

5.6.12

ேவைலயின் இைடேய வந் ெவய்யவர்
ேகா ெவம் சரம் நின்ெனா ம் ேகாத்தேபா
ஆலம் அன்னவர்க்கு அல்ைல எற்கு அல்ைலயால்;
சால ம் த மா ம் தனிைமேயாய்.
அன்றி ம் பிறி

உள்ள

5.6.13

ஒன் ; ஆாியன்

ெவன்றி ெவம் சிைல மாசு உ

ம்; ேவ

இனி

நன்றி என்பேவா? வஞ்சித்த நாய் அவன்
நின்ற வஞ்சைன நீ ம் நிைனத்திேயா?

5.6.14

ெகாண்ட ேபாாின் எம் ெகாற்றவன் வில் ெதாழில்
அண்டர் ஏவ ம் ேநாக்க என் ஆக்ைகையக்
கண்ட வாள் அரக்கன் விழி காகங்கள்
உண்டேபா

அன்றி யான் உெளன் ஆெவேனா?

5.6.15

ெவற்றி நாண் உைட வி யர் வில் ெதாழில்
ற்ற நாண் இல் அரக்கியர் க்ெகா ம்
அற்ற நாணினர் ஆயினேபா அன்றிப்
ெபற்ற நாண ம் ெபற்றிய

ஆகுேமா?

5.6.16

ெபான் பிறங்கல் இலங்ைக ெபா ந்தலர்
என் மால்வைர ஆகிலேத எனின்
இற்பிறப் ம் ஒ க்கும் இ க்கம் இல்
கற் ம் யான் பிறர்க்கு எங்ஙனம் காட் ேகன்?

5.6.17

அல்லல் மாக்கள் இலங்ைக அ ஆகுேமா?
எல்ைல நீத்த உலகங்கள் யா ம் என்
ெசால் னால் சு ேவன்; அ

யவன்

வில் ன் ஆற்றற்கு மாசு என்

சிேனன்.

ேவ ம் உண்

ெமய்ம்ைமேயாய்!

உைர; ேகள் அ

5.6.18
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ஏ ேசவகன் ேமனி அல்லால் இைட
ஆ ம் ஐந் ெபாறி நின்ைன ம் ஆண் எனக்
கூ ம்; இவ் உ த் தீண் தல் கூ ேமா?

5.6.19

தீண் னான் எனின் இத்தைன ேசண் பகல்
ஈண் ேமா உயிர் ெமய்யின்? இைமப்பின் ன்
மாண் தீர்வன் என்ேற நிலம் வன் ைகயால்
கீண் ெகாண்
'ேம

எ ந்

ஏகினன் கீழ்ைமயான்.

5.6.20

சிந்ைத இல் மாதைர ெமய் ெதா ல்

ேத ெபான் தைல சிந் க நீ! 'எனப்
வின் வந்த ராதனேன கல்
சாவம் உண்

: என

ஆர் உயிர் தந்ததால்.

5.6.21

'அன்ன சாபம் உள 'என ஆண்ைமயான்
மின் ம் ெமௗ யன் டணன் ெமய்ம்ைமயான்
கன்னி என்வயின் ைவத்த க ைணயாள்
ெசான்ன
ஆய

உண்

உண்ைமயின் நா

க்கம் அகற் வான்.
ம் அ

அன்

5.6.22

எனின்

மாய்ெவன் மன்ற; அறம் வ வா என் ம்
நாயகன் வ எண்ணி ம் நா ைடத்
ய்ைம காட்ட ம் இத் ைண

ங்கிேனன்.

5.6.23

ஆண் நின் ம் அரக்கன் அகழ்ந் ெகாண்
ஈண் ைவத்த இளவல் இயற்றிய
நீண்ட சாைலெயா நிைலநின்ற
காண்

ஐய! நின் ெமய் உணர் கண்களால்.

5.6.24

தீர் இேலன் இ ஒ பக ம் சிைல
ரன் ேமனிைய மா ம் இவ் ங்கும் நீர்
நார நாள் மலர்ப் ெபாய்ைகைய நண் ேவன்
ேசா ம் ஆர் உயிர் காக்கும்

ணிவினால்.

"ஆதலான் அ காாியம் அன் ; அயர்
ேவத நாயகன்பால் இனி மீண்டைன
ேபாதல் காாியம்! " என்றனள்

ைவ; அக்

5.6.25
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ேகா

இலா

ம் இைனயன கூறினான்.

5.6.26

சீைதைய அ மன் பாராட்டல்
'நன் ! நன் ! இவ் உலகு உைட நாயகன்
தன் ைணப் ெப ந்ேதவி தவத் ெதாழில்!
என் சிந்ைத களித் உவந் ஏத்தினான்
நின்ற சங்ைக இடெரா
இராமனிடம் யா
'இ

நீங்கினான்.

கூறேவண் ம் என்

5.6.27
அ மன் ேகட்டல்

ம் ஞாலம் இராகவனால் இ

ெதாி ம் நீ இனிச் சில்பகல் தீங்குறல்;
ம
ம் மன்னவற்கு யான் ெசா ம் வாசகம்
அ

வாய்! 'என்

அ யின் இைறஞ்சினான்.

5.6.28

சீைத அ மனிடம் கூறியைவ (5481-5490)
இன் ம் ஈண் ஒ திங்கள் இ ப்பல் யான்
நின்ைன ேநாக்கிப் பகர்ந்த நீதிேயாய்!
பின்ைன ஆவி பி க்ககிேலன் : அந்த
மன்னன் ஆைண! இதைன மனக்ெகாள் நீ!
இராமனிடம் கூ மா

5.6.29

சீைத கூறிய

ஆரம் தாழ் தி மார் கு அைமந்த
தாரம் தான் அெலேன ம் தயா எ

ஓர்
ம்

ஈரம் தான் அகத்

ம் 'தன்

இல்ைல என்றா

ரம் காத்தைல ேவண்
இலக்குவன்பால் கூ மா

'என்

ேவண் வாய்.

5.6.30

கூறிய

ஏத் ம் ெவன்றி இைளயவற்கு ஈ ஒ
வார்த்ைத கூ தி : மன் அ ளால் எைனக்
காத்தி ந்த தனக்ேக கடன் இைட
ேகாத்த ெவம் சிைற

என்

கூ வாய்.

5.6.31
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மீட் ம் இராமன்பால் கூ மா

கூறிய

'திங்கள் ஒன்றின் என் ெசய் தவம் தீர்ந்ததால்
இங்கு வந்திலேன எனின் யாணர் நீர்க்
கங்ைக ஆற்றங் கைர அ ேயற்கும் தன்
ெசங்ைகயால் கடன் ெசய்க என்
மாமியர்பால் கூ மா

ெசப் வாய்!

5.6.32

கூறிய

சிறக்கும் மாமியர் வர்க்கும் சீைத ஆண்
இறக்கின்றாள் ெதா தாள் எ ம் இன்ன ெசால்
அறத்தின் நாயகன்பால் அ ள் இன்ைமயால்
மறக்குமாயி

ம் நீ மறேவல் ஐயா!

மீட் ம் இராமனிடம் கூ மா
வந்

5.6.33

கூறியைவ (5486-5487)

எைனக் கரம் பற்றிய ைவகல்வாய்

'இந்த இப் பிறவிக்கு இ
சிந்ைதயா
தந்தவா

மாதைரச்

ம் ெதாேடன் 'என்ற ெசவ் வரம்
தி ச்ெசவி சாற் வாய்!

ஈண் நான் இ ந் இன் உயிர் மாயி
மீண் வந் பிறந் தன் ேமனிையத்
தீண்டல் ஆவ ஒர் தீவிைன தீர் வரம்
ேவண் னாள் ெதா

என்

5.6.34
ம்

விளம் வாய்.

5.6.35

சீைத மீட் ம் அ மனிடம் கூறியன (5488-5490)
அரசு ற்றி ந் ஆள ம் ஆய் மணிப்
ரைச யாைனயின் தியில் ேபாத ம்
விரசு ேகாலங்கள் காண விதி இேலன் :
உைர ெசய்

என்ைன? என் ஊழ்விைன உன்

தன்ைன ேநாக்கி உலகம் தளர்தற்கும்
அன்ைன ேநாய்க்கும் பரதன் அங்கு ஆற்
ம்
இன்னல் ேநாய்க்கும் அங்கு ஏகுவ அன்றிேய

ேவன்!

5.6.36
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என்ைன ேநாக்கி இங்கு எங்ஙனம் எய் ேமா?

5.6.37

எந்ைத யாய் த ய கிைளஞர் யார்க்கும் என்
வந்தைன விளம் தி! கவியின் மன்னைனச்
'சுந்தரத் ேதாளைனத் ெதாடர்ந்
அந்தம் இல் தி

காத் ப் ேபாய்

நகர்க்கு அரசன் ஆக்கு! 'என்பாய்!

5.6.38

அ மன் பிராட் ையத் ேதற் தல் (5491-5526)
இத்திறம் அைனயவள் இயம்ப 'இன்ன ம்
தத் ற ஒழிந்திைல ைதயல் நீ! 'எனா
எத்திறத் ஏ
ம் இையந்த இன் உைர
ஒத்தன ெதாி ற உணர்த்தினான் அேரா.

5.6.39

வாய் நீ இவண் ெமய் அஃேத!
ஓய்வான் இன் உயிர் உய்வானாம்!
ேபாய்வான் அந்நகர் க்கு அன்ேறா
ேவய்வான் ெமௗ

ம்! ெமய் அன்ேறா!

5.6.40

ைகத் ஓ ம் சிைற கற்ேபாைய
ைவத்ேதான் இன் உயிர் வாழ்வானாம்!
ெபாய்த்ேதார் வில் கள் ேபாவாராம்!
இத்ேதா

ஒப்ப

யா

உண்ேட?

5.6.41

நல்ேலாய்! நின்ைன ந ந்ேதாைரக்
ெகால்ேலாம் எம் உயிர் ெகாண் அங்ேக
எல்ேலா ம் ெசல எம் ேகா ம்
வில்ேலா ம் ெசலேவண்டாேவா?

5.6.42

நீந்தா இன்ன ன் நீந்தாேம
ேதய்ந் ஆறாத ெப ஞ் ெசல்வம்
ஈந்தா க்கு உைன ஈயாேத
ஓய்ந்தால் எம்மின் உயர்ந்தார் யார்?
'நன் ஆம் நல்விைன நல்ேலாைரத்
தின்றார்தம் குடர் ேபய் தின்னக்
ெகான்றால் அல்ல

ெகாள்ேளன் நா ! '

5.6.43
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என்றா

க்கு இைவ ஏலாேவா?

5.6.44

மாட்டாதார் சிைற ைவத்ேதாைய
மீட்டாம் என்கிலம் மீள்வாேம?
நாட்டார் நல்லவர் நல்
ம்
ேகட்டார் இவ் உைர ேகட்பாேரா?

5.6.45

' ண்டாள் கற் ைடயாள் ெபாய்யாள்
தீண்டா வஞ்சகர் தீண்டா ன்
மாண்டாள்! 'என்
மீண்டால்

மனம் ேதறி

ரம் விளங்காேதா?

5.6.46

ெகட்ேட நீ உயிர் ேகதத்தால்
விட்டாய் என்றி ன் ெவவ் அம்பால்
ஒட்டாேரா உலகு ஓர் ஏ ம்
சுட்டா

ம் ெதாைலயா

அன்ேறா?

5.6.47

ன்ேன ெகால்வான்
லகும்
ெபான்ேன! ெபாங்கிய ேபார்வில்லான்
என்ேன! நின்நிைல ஈ என்றால்
பின்ேன ெசம்ைம பி ப்பாேனா?

5.6.48

ேகாள் ஆனார் உயிர் ேகாேளா ம்
ளா ெவம் சினம் ற் ஆக
மீளாேவல் அயல் ேவ

உண்ேடா?

மாளாேதா வி வாேனா ம்?

5.6.49

தாழித் தண் கடல் தம்ேமா ம்
ஏ க்கு ஏழ் உலகு எல்லாம் அன்
ஆழிக் ைகயவன் அம் அம்மா!
ஊழி தீ என உண்ணாேதா?

5.6.50

'ப த்தான் வானவர் பற்றாைரத்
த த்தான் தீவிைன தக்ேகாைர
எ த்தான் நல்விைன எந்நா ம்
ெகா த்தான் 'என்

இைச ெகாள்ளாேயா?

5.6.51
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சில் நாள் நீ இடர் தீராதாய்
இன்னா ைவக ன் எல்ேலா ம்
நல்நாள் கா தல் நன் அன்ேறா
உன்னால் நல்லறம் உண்டானால்?

5.6.52

ளிக்கும் கண்டகர் ண் நீ ள்
குளிக்கும் ேபய் குைட ம் ேதா ம்
ஒளிக்கும் ேதவர் உவந் உள்ளம்
களிக்கும் நல்விைன காணாேயா?

5.6.53

ஊழியின் இ தியின் உ ம் எறிந் எனக்
ேகழ்கிளர் சு கைண கிழித்த ண்ெபாழி
தாழ் இ ம் கு தியால் தரங்க ேவைலகள்
ஏ ம் ஒன்

ஆகி நின்

இைரப்பக் காண் யால்!

5.6.54

சூல் இ ம் ெப வயி அைலத் ச் ேசார்
ம்
ஆ அம் கண்ணியர் அ த் நீத்தன
வா
ம் கடப் அ ம் வனப்ப வான் உயர்
தா

அம் ெப

மைல தயங்கக் காண் யால்!

5.6.55

விண்ணின் நீளிய ெந ம் க
ம் ெவம்சிைற
எண்ணின் நீளிய ெப ம் பறைவ ஈட்ட ம்
ண்ணின் நீர்ப் ணாியில் ப ந்
ைவயர்
கண்ணின் நீர் ஆற்றினில் குளிப்பக் காண் யால்!

5.6.56

கரம் பயில் ரசு இனம் கறங்கக் ைகெதாடர்
நரம் இயல் இமிழ் இைச நவில நாடகம்
அரம்ைபயர் ஆ ய அரங்கின் ஆண் ெதாழில்
குரங்குகள்

ைற

ைற குனிப்பக் காண் யால்!

ைர உ
திைர உ
வைர உ

ன் ெதாழில் அரக்கர் ண்ெபாழி
கு தி ஆ ஈர்ப்பச் ெசல்வன
பிணப் ெப ம் பிறக்கம் மண் ன

கைர உ

ெந ங் கடல்

ர்ப்பக் காண் யால்!

விைன உைட அரக்கர் ஆம் இ ந்ைத ெவந் உகச்
சனகி என் ஒ தழல் ந வண் தங்கலான்
அனகன்ைக அம் எ ம் அளவில் ஊைதயால்

5.6.57

5.6.58
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கனகம் நீ

இலங்ைக நின்

உ கக் காண் யால்!

5.6.59

தாக்கு இகல் இராவணன் தைலயில் தாவின,
பாக்கியம் அைனய நின் பழிப் இல் ேமனிைய
ேநாக்கிய கண்கைள

திெகாள்

காக்ைககள் கவர்ந் ெகாண்

க்கினால்,

உண்ணக் காண் யால்!

5.6.60

ேமல் உற இராவணற்கு அழிந் ெவள்கிய
நீல் உ திைசக் காி திாிந் நிற்பன
ஆல் உற அைனயவன் தைலைய அவ் அைவ
கால் உறக் கைண த ந்

இ வ காண் யால்!

5.6.61

நீர்த் எ கண மைழ வழங்க நீலவான்
ேவர்த்த என் இைடயிைட சும் சு ேபால்
ேபார்த் எ ெபாலம் ெகா இலங்ைகப் ழிேயா
ஆர்த்

எ

க

இைரத்

ஆடக் காண் யால்!

5.6.62

நீல் நிற அரக்கர்தம் கு தி நீத்தம் நீர்
ேவைலமிக்கு ஆற்ெறா மீள; ேவைலசூழ்
ஞாலம் ற் உ கைட உகத் ம் நச்சு அறாக்
கால

ம் ெவ த்

உயிர் காலக் காண் யால்!

5.6.63

அணங்கு இளமகளிெரா அரக்கர் ஆ
ம்
மணம் கிளர் கற்பகச் ேசாைல வாவி வாய்ப்
பிணங்கு உ குடர் ைற பி த்த மாைலய
கணம் கிளர் க

இனம் குளிப்பக் காண் யால்!

5.6.64

ெசப் றல் என்பல? ெதய்வ வாளிகள்
இப் றத் அரக்கைர
க்கி ஏகின
ப் றத் உலைக ம்
வி ட்டலால்
அப் றத்
ஈண்

அரக்க ம் அவியக் காண் யால்!

5.6.65

ஒ திங்கள் நீ இடாின் ைவக ம்

ேவண் வ

அன் ; யான் விைரவின்

காண்டேல குைற; பின்
ஆண்தைக இனி ஒ ெபா

ரைனக்

ம் காலம் ேவண் ேமா?
ம் ஆற் ேமா?

5.6.66
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ஆவி உண் என் ம் ஈ உண் ; உன் ஆர் உயிர்ச்
ேசவகன் தி உ த் தீண்டத் தீகிலாப்
இைல தளிர் இைல ெபாாிந் ெவந் இலா
கா இைல ெகா

இைல ெந ய கான் எல்லாம்.

5.6.67

ேசாகம்வந் உ வ ெதளி ேதாய்ந் அன்ேறா?
ேமகம் வந் இ த் உ ம் ஏ
ழி ம்
ஆக ம் யங்க ம் அ ந்த ஐந்தைல
நாகம் வந்

அடர்ப்பி

ம் உணர்

நா ேமா?

5.6.68

மத் உ தயிர் என வந் ெசன் இைட
தத் உ ம் உயிெரா
லன்கள் தள்
ம்
பித் ம் நின் பிாிவினில் பிறந்த ேவதைன
எத்தைன உள? அைவ எண்

ம் ஈட்டேவா?

5.6.69

இந்நிைல உைடயவன் தாிக்கும் என்றி? என்
ெமய்ந்நிைல உணர்ந் ழி விைட தந்தீதிேயல்
ெபாய்ந்நிைல அன்றி யான் கன்ற யா ம் உன்
ைகந்நிைல ெநல்

அம் கனியில் காட் ேகன்.

5.6.70

தீர்த்த ம் கவிக்குலத் இைற ம் ேதவி! நின்
வார்த்ைத ேகட் உவப்பதன் ன்னம் மாக்கடல்
ர்த்தன இலங்ைகையச் சூழ்ந் மாக்குரங்கு
ஆர்த்த

ேகட்

உவந்

இ த்தி! அன்ைன நீ!

5.6.71

எண் அ ம் ெப ம்பைட நாைள இந்நகர்
நண்ணிய ெபா
அதன் ந வண் நங்ைக! நீ
விண் உ க ழன்ேமல் விளங்கும் விண் வில்
கண்ணைன என் ெந

ெவாிந் இல் காண் யால்!

5.6.72

அங்கதன் ேதாள்மிைச இளவல் அம்மைலப்
ெபாங்கு இளங்கதிர் எனப் ெபா யப் ேபார் பைட
இங்கு வந்

இ க்கும்; நீ இட ம் ைமய

சங்ைக ம் நீங்குதி! தனிைம நீங்குவாய்.
"குரா வ ம் குழ ! நீ குறித்த நாளிேன

ம்
5.6.73
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விரா அ ம் ெந ம் சிைற மீட்கலான் எனில்
பராவ ம் பழிெயா பாவம் பற் தற்கு
இராவணன் அல்லேன இராமன்? " என்றனன்.
அ மன் ேதற்றத் ேதறிய பிராட்

5.6.74

ேபசுதல் (5527-5531)

ஆக இம்ெமாழி ஆசு இல ேகட் அறி உற்றாள்
ஓைக ெகாண் களிக்கும் மனத்தவள் உய்ந்தாள்
ேபாைக நன் இவன் என்ப
ந்தியின் ைவத்தாள்
ேதாைக ம் சில வாசகம் இன்னன ெசான்னாள்.
பிராட்

5.6.75

அைடயாளம் கூறல் (5528-5530)

'ேசறி, ஐய! விைரந்தைன; தீயைவ எல்லாம்
ேவறி; யான் இனி ஒன் ம் விளம்பெலன்; ேமேலாய்!
கூ கின்றன,
ஏ ம் 'என்

ன் குறி உற்றன; ேகாமாற்கு

இைவ ெசால் னள், இன்ெசால் இைசப்பாள்.

5.6.76

நாகம் ஒன்றிய நல்வைரயின் தைல ேமல் நாள்
ஆகம் வந் எைன அள் உகிர் வாளின் அைளந்த
காகம் ஒன்ைற னிந் அயல் கல் எ
ல்லால்
ேவக ெவம் பைட விட்ட

ெமல்ல விாிப்பாய்!

5.6.77

'என் ஒர் இன் உயிர் ெமன் கிளிக்கு ஆர்ெபயர் ஈேகன்?
மன்ன! 'என்ற

ம், 'மாச

ேககயன் மா

என்

அன்ைன தன்ெபயர் ஆக்கு! 'என அன்பிெனா
ெசான்ன ெமய்ம்ெமாழி ெசால்
பிராட்

அந்நாள்

தி! ெமய்ம்ைம ெதாடர்ந்ேதாய்!

5.6.78

ைகக்ெகாண்ட சூடாமணியின் ஒளி பர தல் (5531-5533)

என் உைரத் இனி இத்தைன ேபர் அைடயாளம்
ஒன் உணர்த் வ இல் என எண்ணி உணர்ந்தாள்
தன் தி
கி ல் ெபாதி ற்ற தாேன
ெவன்ற

அச்சுடர் ேமெலா

கீழ் உற ெமய்யால்.

5.6.79
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வாங்கினாள் தன் மலர்க்ைகயில்; மன்னைன
ஏங்கினாள்; அவ் அ ம

ன்னா

ம் 'என்ெகால் இ ! 'என்னா

ங்கினான் வியந்தான்; உலகு ஏ ம் வி ங்கித்
ங்கு கார் இ ள்

ற் ம் இாிந்த

'மஞ்சு அலங்கு ஒளிேயா

சுற் ம்.

5.6.80

ம் இம் மாநகர் வந்தான்

அஞ்சலன்? 'என ெவம் கண் அரக்கர் அயிர்த்தார்;
சஞ்சலம் ாி சக்கரவாக டன் தாழ்
கஞ்ச ம் மலர்

உற்றன; காந்தின காந்தம்.

அ மன் சூடாமணிையக் கா

5.6.81

தல்

கூந்தல் ெமன்மைழ ெகாள்

கில் ேமல் எ

ேகாளின்

ேவந்தன் அன்ன ; ெமல் இயல் தன் தி ேமனி
ேசந்த ; அந்தம் இல் ேசவகன் ேசவ

என்னக்

காந் கின்ற ; காட் னள் மா தி கண்டான்.

5.6.82

சீைத அ மனிடம் சூடாமணிையத் த தல்
'சூைடயின் மணி கண்மணி ஒப்ப ெதால்நாள்
ஆைடயின்கண் இ ந்த ேபர் அைடயாளம்
நா வந் என இன் உயிர் நல்கிைன! நல்ேலாய்!
ேகா ! 'என்

ெகா த்தனள் ெமய்ப் கழ் ெகாண்டாள்.

சூடாமணி ெபற்ற அ மன் ெசல்
ெதா
ப
அ
எ

வாங்கினன் சுற்றிய

5.6.83

தல்
சினில்

ற்றப்

உறாவைக பந்தைன ெசய்தனன்; வந்தித்
ம்ைம வலங்ெகா

இைறஞ்சினன்; அன்ேபா

பாைவ ம் ஏத்தினள்; ஏகினன் இப்பால்.
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