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 5.7 ெபாழில் இ த்த படலம் 5537 – 5596 
  
    பிராட் யிடம் விைட ெபற்றபின் அ மன் நிைன  பற்றிய கவிக்கூற்  
 
    ெநறிக்ெகா  வடக்கு உ ம் நிைனப்பினில் நிமிர்ந்தான் 
    ெபாறிக் குலம் மலர்ப் ெபாழில் இைடக் க  ேபாவான் 
    'சி த்ெதாழில் த்  அகல்தல் தீ ’ எனல் ெதாிந்தான்; 
    மறித் ம் ஒர் ெசயற்கு உாிய காாியம் மதித்தான்.          5.7.1 
 
    அ மன் தனக்குள் எண் தல் (5538-5543) 
 
    ஈனம் உ  பற்றலைர எற்றி எயின் ர் 
    மீன நிலயத்தின் உற சி விழி மாைன 
    மானவன் மலர்க் கழ ன் ைவத் ம் இெலன்; என்றால் 
    ஆனெபா  எப்பாிசின் நான் அ யன் ஆேவன்.          5.7.2 
 
    வஞ்சைன அரக்கைன ெந க்கி, ெந  வாலால் 
    அஞ்சின் உடன் அஞ்சுதைல ேதாள் உற அைசத்ேத, 
    ெவம் சிைறயில் ைவத் ம் இெலன் ெவன் ம் இெலன்; என்றால் 
    தஞ்சம் ஒ வர்க்கு ஒ வர் என்றல், தக  ஆேம.          5.7.3 
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    கண்ட நி தக்கடல் கலக்கிெனன் வலத்தில் 
    திண்திறல் அரக்க ம் இ க்க ஒர் திறத்தில் 
    மண்ட உதரத்தவள் மலர்க்குழல் பி த் க் 
    ெகாண்  சிைறைவத்தி த ல் குைற ம் உண்ேடா?          5.7.4 
 
    மீட் ம் இனி எண் ம் விைன ேவ ம் உளதன்றால்; 
    ஓட்  இவ் அரக்கைர உைலத்  உாிைம எல்லாம் 
    காட் ம் அ ேவ க மம்; அன்னவர் க ம்ேபார் 
    ட் ம் வைக யாவ ெகால்? என்  யல்கின்றான்.          5.7.5 
 
    இப் ெபாழி ைனக் க  இ க்குெவன்; இ த்தால் 
    அப் ெபாிய சல் ெசவி சார்த ம் அரக்கர் 
    ெவப்  உ  சினத்தர் எதிர் ேமல்வ வர்; வந்தால் 
    ப்  அற க்கி உயிர் உண்பல்; இ  சூதால்.         5.7.6 
 
    வந்தவர்கள் வந்தவர்கள் மீள்கிலர் ம ந்தால் 
    ெவம் திறல் அரக்க ம் ெவலற்கு அ ம் வலத்தான் 
    ந் ம்; எனின் அன்னவன் த்தைல சித்  என் 
    சிந்ைத உ  ெவம் யர் தவிர்த்  இனி  ெசல்ேவன்.          5.7.7 
 
    அ மன் அேசாகவனத்ைத அழித்தல 
 
    என்  நிைனயா இரவி சந்திரன் இயங்கும் 
    குன்றம் இ  ேதாள் அைனய தன் உ  ெகாண்டான்; 
    அன்  உலகு எயிற்  இைடெகாள் ஏனம் எனல் ஆனான்; 
    ன்  க  காவிைன அ க்ெகா  ைகத்தான்.          5.7.8 
            
    அேசாகவன அழி பா களின் வ ணைன (5545-5576) 
 
    ந்தன; பிளந்தன; ாிந்தன; ெநாிந்த; 
    ம ந்தன; ெபா ந்தன; மறிந்தன; றிந்த; 
    இ ந்தன; தகர்ந்தன; எாிந்தன; காிந்த; 
    ஒ ந்தன; ஒசிந்தன; உதிர்ந்தன; பிதிர்ந்த.          5.7.9 
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    ேவெரா  மறிந்த சில; ெவந்த சில; விண்ணில் 
    காெரா  ெசறிந்த சில; கா ெனா  ேவைலத் 
    ெரா  பறிந்த சில; ம்பிெயா  வாேனார் 
    ஊெரா  மைலந்த சில; உக்கசில; ெநக்க.          5.7.10 
 
    ேசாைன தல் மற்றைவ சுழற்றிய திைசப் ேபர் 
    ஆைன கரக் குளகும் ஆன; அ  பற்றா 
    ேமல் நிமிர விட்டன விசும்பின்வழி மீப் ேபாய் 
    வானவர்கள் நந்தன வனத்ைத ம் ம த்த.         5.7.11 
 
    அைலந்தன கடல் திைர; அரக்கர் அகல் மாடம் 
    குைலந்  உக இ ந்தன; குலக் கிாிேகளா  
    மைலந்  ெபா  உற்றன; மயங்கி ெந  வானத்  
    உைலந்  வி ம் மீனிெனா  ெவண்மலர் உதிர்ந்த.         5.7.12 
 
    டக்கும் ெந  ேவெரா  கந்  உலகம் ற் ம் 
    கடக்கும்வைக சின களித்த திைசயாைன 
    மடப் பி யி க்கு உதவ ைமயில் நிமிர் ைகைவத்  
    இ க்கியன ஒத்தன; எயிற்றின் இைட ஞால்வ.         5.7.13 
 
    விஞ்ைச உலகத்தி ம் இயக்கர்மைல ேம ம் 
    ஞ்சுதல் இல் வானவர் றக்க நகரத் ம் 
    பஞ்சி அ  வஞ்சியர்கள் ெமாய்த்தனர் பறித்தார்; 
    நஞ்சம் அைனயான் உைடய ேசாைலயின் ந ம் .         5.7.14 
 
    ெபான் திணி மணிப் ப  மரன் திைசகள் ேபாவ 
    மின் திாிவ ஒத்தன; ெவயில் கதி ம் ஒத்த; 
    ஒன்றிெனா ம் ஒன்  இைட ைடத்  உதிர ஊழில் 
    தன் திரள் ஒ க்கி வி  தாரைக ம் ஒத்த.         5.7.15 
 
    ள்ளிெனா  வண் ம் ஞிமி ம் களிெகாள் ம் 
    கள் ம் ைக ம் தளிர்ேகளா  இனிய கா ம் 
    ெவள்ள ெந  ேவைல இைட மீன் இனம் வி ங்கித் 
    ள்ளின; மரன்பட ெநாிந்தன த்த.         5.7.16 
 
    விய மலர்த்ெதாைக சுமந்  திைசேதா ம் 
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    வின் மணம் நா வ லால் கமழ்கிலாத 
    ேதவியர்ேகளா ம் உயர் ேதவர் இனி  ஆ ம் 
    ஆவி எனல் ஆய; திைர ஆர்க கள் அம்மா!         5.7.17 
 
    இடந்த மணி ேவதி ம் இ த்த க  கா ம் 
    ெதாடர்ந்தன ரந்தன ப ந்  ெநறி ரக் 
    கடந்  ெசல  என்ப  கடந்த ; இ  காலால் 
    நடந்  ெசலல் ஆகும் எனல் ஆகிய ; நல்நீர்.          5.7.18 
 
    ேவனில் விைளயா  சுடேரானின் ஒளி விம் ம் 
    வானின் இைட சிய அ ம் பைண மரத்தால்; 
    தானவர்கள் மாளிைக தகர்ந்  ெபா  ஆய; 
    வான இ யால் ஒ ம் மால்வைரகள் மான.          5.7.19 
 
    எண்ணில் த  ேகா கள் எறிந்தன ெசறிந்ேத 
    தண்ண மைழேபால் இைட தைழந்த  சலத்தால் 
    அண்ணல் அ மான்'அடல் இராவணன  அந்நாள் 
    விண் ம் ஒ  ேசாைல உளதாம்'என விதித்தான்.          5.7.20 
            
    ேதன் உைற ளிப்ப நிைற ள் பல சிலம்பப் 
     நிைற மணி த  விசும்பின்மிைச ேபாவ 
    மீன் ைற ெந க்க ஒளி வாெ◌ளா  வில் ச 
    வான் இைட நடாய ெந மானம் எனல் ஆன.          5.7.21 
 
    சாகம் ெந  மாப் பைண தைழத்தன தனிப் 
    நாகம் அைனயான் எறிய ேமல் நிமிர்வ நா ம் 
    மாகம் ெந  வான் இழிந்  னல் வா ம் 
    ேமகம் எனல் ஆய; ெந  மா கட ன் ழ்வ.          5.7.22 
 
    ஊனம் உற்றிட மண்ணின் உதித்தவர் 
    ஞானம் ற்  நண்ணினர்  எனத் 
    தான கற்பகத் தண்டைல விண்தலம் 
    ேபான க்கன ன் உைற ெபான் நகர்.          5.7.23 
 
    மணிெகாள் குட் மம் மட் த்  மண்டபம் 
    ணிப த்  அயல் வாவிகள் ர்த்  ஒளிர் 
    திணி சுவர்த்தலம் சிந்திச் ெசயற்கு அ ம் 
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    பணி ப த்  உயர் குன்றம் ப த்  அேரா.          5.7.24 
 
    ேவங்ைக ெசற்  மராமரம் ேவர் பறித்  
    ஓங்கு கற்பகம் ெவா  ஒ த்  உராய்ப் 
    பாங்கர் சண்பகப் பத்தி பறித்  அயல் 
    மாங்கனிப் பைண மட் த்  மாற்றிேய.          5.7.25 
 
    சந்தனங்கள் தகர்ந்தன; தாள்பட 
    இந்தனங்களின் ெவந்  எாி சிந்திட 
    ந்  அனங்க வசந்தன் கம் ெகட 
    நந்தனங்கள் கலங்கி ந ங்கேவ.          5.7.26 
 
    காமரம் கனி வண்  கலங்கிட 
    மாமரங்கள் ம ந்தன மண்ெணா ; 
    தாம் அரங்க அரங்கு தகர்ந்  உகப் 
     மரங்கள் எாிந்  ெபாாிந்தேவ.          5.7.27 
 
    குைழ ம் ெகாம் ம் ெகா ம் குயில் குலம் 
    விைழ ம் தண் தளிர்ச் சூழ ம் ெமன்மலர்ப் 
    ைழ ம் வாசப் ெபா ம் ம் ெபாலன்ெகாள் ேதன் 
    மைழ ம் வண் ம் மயி ம் ம ந்தேவ.          5.7.28 
 
    பவள மாக்ெகா  சின பல் மைழ 
    வ ம் மின் எனச் சுற்றிடச் சூழ்வைர 
    திவ ம் ெபான்பைண மாமரம் ேசர்ந்தன 
    கவள யாைனயின் ஓைடயில் காந்தேவ.          5.7.29 
 
    பறைவ ஆர்த்  எ ம் ஓைச ம் பல் மரம் 
    இற எ த்த இ க்குரல் ஓைச ம் 
    அறவன் ஆர்த்  எ ம் ஓைச ம் அண்டத்தின் 
    ற நிலத்ைத ம் ைக மிகப் ேபாயேத.          5.7.30 
 
    பாடலம் படர் ேகாங்ெகா ம் பன் இைசப் 
    பாடல் அம் பனி வண்ெடா ம் பல் திைர 
    பா  அலம்  உயர் ேவைலயில் பாய்ந்தன; 
    பா  அலம்படப் ள் இனம் பார்ப்ெபாேட.          5.7.31 
 



 7

    வண்  அலம்  நல் ஆற்றின் மராமரம் 
    வண்டல் அம் னல் ஆற்றின் ம ந்தன; 
    விண்  அலம்  கம் நீங்கிய ெவண் னல் 
    விண்  அலம் க நீள்மரம் ழ்ந்தேவ.          5.7.32 
 
    தாமைரத் தடம் ெபாய்ைக ெசஞ் சந்தனம் 
    தாம் அைரத்தன ஒத்த ; உைகத்த ன் 
    காமரக் களி வண்ெடா ம் கள்ெ◌ளா ம் 
    கா மரக்கடல் க்கடல் கண்டேவ.          5.7.33 
 
    சிந் வாரம் திைசெதா ம் ெசன்றன 
    சிந்  வார் அம் ைர திைர ேசர்ந்தன; 
    தம் வாரம் தெவா  தாள் அறத் 
    தந்  வாரம் கள்படச் சாய்ந்தேவ.          5.7.34 
 
    நந்தவானத்  நாள் மலர் நாறின 
    நந்த வானத்  நாள் மலர் நாறின; 
    சிந்  அ வானம் திாிந்  உகச் ெசம்மணி 
    சிந்த வால் நந்  இாிந்த திைரக் கடல்.          5.7.35 
 
    ல் ம் ெபான் பைணப் பல் மணிப் மரம் 
    ெகால் ம் இப்ெபா ேத எ ம் ெகாள்ைகயால் 
    எல்  இட்  விளக்கிய இந்திரன் 
    வில் ம் ஒத்தன : விண் உற சின.          5.7.36 
 
    ஆைனத் தான ம் ஆடல் அரங்க ம் 
    பானத் தான ம் பாய் பாிப் பந்தி ம் 
    ஏைனத் தார் அணி ேதெரா ம் இற்றன; 
    கானத்  ஆர் த  அண்ணல் கடாவேவ.          5.7.37 
 
    மயக்கு இல் ெபான் குல வல் கள் வாாிேநர் 
    இயக்கு உறத் திைசேதா ம் எறிந்தன 
    ெவயில் கதிர்க் கற்ைற அற்  உற ழ்ந்தன 
    யல் கடல்தைல க்கன ேபால்வன.          5.7.38 
 
    ெபாிய மாமர ம் ெப ங்குன்ற ம் 
    விாிய ச ன் மின் ெந ம் ெபான் மதில் 
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    ெநாிய மாடம் ெந ப்  எழ நீ  எழ 
    இாியல் ேபான  இலங்ைக ம் எங்க ம்.          5.7.39 
 
    சந்திராத்தமன வ ணைன 
 
    "ெதாண்ைட அம் கனிவாய்ச் சீைத 
            யக்கினால் என்ைனச் சுட்டாய்! 
    விண்ட வானவர் கண் ன்ேன 
            விாிெபாழில் இ த்  சக் 
    கண்டைன நின்றாய்!" என்  
            கா ேமல் அரக்கன் காய்தல் 
    உண்  என ெவ வினான்ேபால் 
            ஒளித்தனன்; உ வின் ேகாமான்.          5.7.40 
 
    அ மன் சிய (மணி) மரங்களால் ைவகைற இ ள் விலகல் 
 
    காசு அ  மணி ம் ெபான் ம் 
            காந்த ம் கஞல்வ  ஆய 
    மாசு அ  மரங்கள் ஆகக் 
            குயிற்றிய மதனச் ேசாைல, 
    ஆைசகள் ேதா ம் ஐயன் 
            ைககளால் அள்ளி அள்ளி 
    சிய, விளக்கலாேல 
            விளங்கின உலகம் எல்லாம்.          5.7.41 
 
    விலங்கு பறைவகளின் நிைல (5578-5579) 
 
    கதறின ெவ வி, உள்ளம் 
            கலங்கின, விலங்கு; கண்கள் 
    குதறின பறைவ, ேவைல 
            குளித்தன, குளித்திலாத 
    பதறின; பைதத்த; வானில் 
            பறந்தன; பறந்  பார் ழ்ந்  
    உதறின சிைறைய; மீள 
            ஒ க்கின உலந்  ேபான.          5.7.42 
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    ேதாட்ெடா ம் ைதந்த ெதய்வ 
            மரம் ெதா ம் ெதா த்த ள், தம் 
    கூட்ெடா ம் றக்கம் க்க; 
            குன்  எனக் குவ த் திண் ேதாள் 
    ேசட்  அகன் பாிதி மார்பன் 
            சீறி ம் தீண்டல் தன்னால், 
    மீட்  அவன் க ைணெசய்தால் 
            ெப ம் பதம் விளம்பல் ஆேமா.          5.7.43 
 
    பிராட்  தங்கியி ந்த மரெமான் ேம அழியாதி த்தல் 
 
    ெபாய்ம் ைற அரக்கர் காக்கும் ள் உைற  ெமன் ேசாைல 
    விம் ம் உள்ளத்  அன்னம் இ க்கும் அவ் வி க்கம் ஒன் ம், 
    ம் ைற உலகம் எல்லாம் ற் ற வ  ஆன 
    அம் ைற ஐயன் ைவகும் ஆல் என நின்ற . அம்மா!          5.7.44 
 
    சூாிேயாதய வ ணைன 
 
    உ  சுடர்ச் சூைடக்காசுக்கு அரசிைன உயிர் ஒப்பா க்கு 
    அறிகுறி ஆக விட்டாள், ஆதலான் வறியள் அந்ேதா! 
    ெசறி குழல் சீைதக்கு என்  ஓர் சிகாமணி ெதாிந்  வாங்கி 
    எறி கடல் ஈவ  என்ன எ ந்தனன் இரவி என்பான்.          5.7.45 
 
    அேசாகவனத்ைத அழித்  நின்ற அ மன  ேதாற்றம் 
 
    .தாழ் இ ம் ெபாழில்கள் எல்லாம் ைடத்  ஒ  தமியன் நின்றான், 
    ஏழிெனா  ஏ  நா ம் அளந்தவன் என ம் ஆனான்; 
    ஆழியின் ந வண் நின்ற அ ம் வைரக்கு அரசும் ஒத்தான்; 
    ஊழியின் இ திக் காலத்  உ த்திர ர்த்தி ஒத்தான்.          5.7.46 
 
    அ மைனக் கண்  அஞ்சிய அரக்கியர் பிராட் ைய வின தல் 
 
    இன்னன நிக ம் ேவைல, அரக்கியர் எ ந்  ெபாங்கிப், 
    ெபான்மைல என்ன நின்ற னிதைனப் கன்  ேநாக்கி, 
    'அன்ைன! ஈ  என்ன ேமனி? யார்ெகால்?'என்  அச்சம் உற்றார்; 
    நன் தல் தன்ைன ேநாக்கி, 'அறிதிேயா?'நங்ைக! என்றார்.  5.7.47 
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    பிராட் யின் ம ெமாழி 
 
    'தீயவர் தீய ெசய்தல் தீயவர் ெதாியின் அல்லால் 
    யவர் ெதாிதல் உண்ேடா? ம் உைடச் சூழல் எல்லாம் 
    ஆய மான் எய்த, அம்மான் இைளயவன், "அரக்கர் ெசய்த 
    மாயம்" என்  உைரக்கேவ ம், ெமய் என ைமயல்ெகாண்ேடன்.        5.7.48 
 
    அ மன் சயித்தியம் ஒன்ைறக் கண்  பறித்ெதறியத் ெதாடங்குதல் 
 
    என்றனள், அரக்கிமார்கள் வயி  அைலத்  இாியல் ேபாகிக் 
    குன்ற ம் உலகும் வா ம் கடல்க ம் குைலய ஓட, 
    நின்ற  ஓர் சயித்தம் கண்டான், 'நீக்குவல் இதைன'என்னாத் 
    தன் தடக்ைககள் நீட் ப் பற்றினன் : தாைத ஒப்பான்.        5.7.49 
 
    சயித்தத்தின் ெப ைம (5586-5588) 
 
    கண்ெகாள அாி , மீ  கார் ெகாள அாி , திண் கால் 
    எண்ெகாள அாி , இரா ம் இ ள்ெகாள அாி , மாக 
    விண்ெகாள நிவந்த ேம  ெவள்குற ெவ ம்பி உள்ளம் 
    ண்ெகாள உய்ர்ந்த , இப்பார் ெபாைறெகாள அாி  ேபாலாம்.        5.7.50 
 
    ெபாங்கு ஒளி ெந  நாள் ஈட் ப் திய பால் ெபாழிவ  ஒக்கும் 
    திங்கைள நக்குகின்ற இ ள் எலாம் வாாித் தின்ன 
    அங்ைக பத்  இரட் யான் தன் ஆைணயால் அழகு மானப் 
    பங்கயத்  ஒ வன் தாேன பசும் ெபானால் பைடத்த  அம்மா.        5.7.51 
 
    ண் எலாம் சுட ம் காசு, சுற்  எலாம் த்தம் ெசான்னம் 
    ேபணல் ஆம் மணியின் பித்தி பிடர் எலாம் ஒளிகள் விம்மச் 
    ேசண் எலாம் விாி ம் கற்ைறச் ேசெயாளிச் ெசல்வற்கு ஏ ம் 
    ணலாம் எம்மேனாரால் கழலாம் ைமத்  அன்ேற.        5.7.52 
 
    அ மன் சயித்தத்ைதப் ெபயர்த்  இலங்ைகேமல் எறிதல் (5589-5590) 
 
    'ெவள்ளி அம் கிாிையப் பண்  அவ் ெவம் ெதாழில் அரக்கன் ேவேரா  
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    அள்ளினன்'என்னக் ேகட்டான்; அத்ெதாழிற்கு இழி  ேதான்றப் 
    ள்ளி மா ேம  என் ம் ெபான் மைல எ ப்பான் ேபால, 
    வள் உகிர்த் தடக்ைக தன்னால் மண் நின் ம் வாங்கி, அண்ணல்.        5.7.53 
 
    விட்டனன் இலங்ைக தன்ேமல்; விண் ற விாிந்த மாடம் 
    பட்டன ெபா கள் ஆன; பகுத்தன பாங்கு நின்ற; 
    சுட்டன ெபாறிகள் ழத், ளங்கினர் அரக்கர் தா ம்; 
    ெகட்டனர் ரர் அம்மா! பிைழப்பேரா ேக  சூழ்ந்தார்.        5.7.54 
 
    அேசாகவனம் அழிந்த ெசய்திையக் காவலர் இராவணனிடம் ெதாிவித்தல் (5591-
5593) 
 
    நீர் இ  கிலர், அச்சம் ெந ப்பி ம் ெநஞ்சர், ெநக்குப் 
    பீாி ம் உ வர், தெற◌்றிப் பிணங்கி  தாளர், ேபழ்வாய் 
    ஊர் இ  சல் ஆர, உைளத்தனர் ஓ  உற்றார்; 
    பார் இ  ப வச் ேசாைல பாாிக்கும் ப வத் ேதவர்.        5.7.55 
 
    அாிப  சீற்றத்தான் தன் அ கு ெசன்  அ யின் ழ்ந்தார், 
    'காிப  திைசயின் நீண்ட காவலா! காவல் ஆற்ேறாம்; 
    கிாிப  குவ த் திண்ேதாள் குரங்கு இைட கிழித்  ச 
    எாிப  கி ன் ெநாய்தின் இற்ற  க  கா'என்றார்.        5.7.56 
 
    'ெசால் ட எளிய  அன்றால் ேசாைலையக் கா ல் ைகயில் 
    ல்ெலா  க ம் இன்றிப் ெபா பட றிப், ெபான்னால் 
    வில்  ேவரம் தன்ைன ேவெரா ம் வாங்கி சச் 
    சில் டம் ஒழியத் ெதய்வ இலங்ைக ம் சிைதந்த 'என்றார்.        5.7.57 
 
    காவலர் கூறக்ேகட்ட இராவணன் இகழ்ந்  நகுதல் 
 
    ஆடகத் த வின் ேசாைல ெபா ப த் , அரக்கர் காக்கும் 
    ேத  அ ம் ேவரம் வாங்கி, இலங்ைக ம் சிைதத்த  அம்மா! 
    ேகாடரம் ஒன்ேற, நன்  இ  இராக்கதர் ெகாற்றம் ெசாற்றல் 
    ட ம் ெமாழியார்; என்ன மன்ன ம் வல் ெசய்தான்.        5.7.58 
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    காவலர் அ மன் திறத்ைதப் பின் ம் வியந்  கூ தல் 
 
    ேதவர்கள், பின் ம்'மன்ன! அதன் உ ச் சுமக்கும் திண்ைமப் 
    வலயத்ைத அன்ேறா கழ்வ ! லவர் ேபாற் ம் 
    வாின் ஒ வன் என்  கல்கி ம்  இலாத 
    ஏவம்; அக்குரங்ைக ஐய! கா தி இன்ேன'என்றார்.        5.7.59 
 
    அ மன  ேபாரார்ப்  
 
    மண்டலம் கிழிந்த வாயில் மறிகடல் ேமாைழ மண்ட, 
    எண்திைச சுமந்த மா ம் ேதவ ம் இாியல் ேபாக, 
    ெதாண்ைட வாய் அரக்கிமார்கள் சூல் வயி  உைடந்  ேசார, 
    அண்ட ம் பிளந்  விண்டதாம் என அ மன் ஆர்த்தான        5.7.60 
    ------------- 
     

5.8 கிங்கரர் வைதப் படலம் 5597 - 5657 
       
அ மன் ஆரவாரம் இராவணன் ெசவியில் வி தல் 
 
    அ வைர ைழயில் ட் ம் அசனியின் இ ப் ம், ஆழி 
    ெவ வ  ழக்கும், ஈசன் வில் ம் ஒ ம் என்னக், 
    கு மணி மகுட ேகா  த்தைல கு ங்கும் வண்ணம், 
    இ ப  ெசவியி ம் ைழந்த  அவ் எ ந்த ஓைச.        5.8.1 
 
    அ மைனப் பி க்குமா  இராவணன் கிங்கரைர ஏ தல் 
 
    ல் ய வல் ேதான்றப் ெபாறாைம ம் சிறி  ெபாங்க, 
    எல்ைல இல் ஆற்றல் மாக்கள் எண் இறந்தாைர ஏவி, 
    "வல்ைலயின் அகலா வண்ணம், வாைன ம் வழிைய மாற்றிக், 
    ெகால்ல ர், குரங்ைக ெநாய்தில் பற் திர், ெகாணர்திர்!" என்றான்.        5.8.2 
 
    கிங்கரர்கள் றப்ப தல் 
 
    சூலம், வாள், சலம், கூர்ேவல், ேதாமரம், தண் , பிண்  
    பாலேம, தலா ள்ள பைடக்கலம் பாித்த ைகயர்; 
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    ஆலேம அைனய ெமய்யர்; அக டம் அழி  ெசய் ம் 
    காலம் ேமல் எ ந்த ாிக் கடல் எனக், க  ெசல்வார்.        5.8.3 
 
    கிங்கரர் வ ணைன (5600-5614) 
 
    'நானிலம் அதனின் உண்  ேபார்'என நவி ன், அச்ெசால் 
    ேதனி ம் களிப் ச் ெசய் ம் சிந்ைதயர்த் ெதாித் ம் என்னின், 
    கானி ம் ெபாியர் : ஓைச கட ம் ெபாியர் : கீர்த்தி 
    வானி ம் ெபாியர் : ேமனி மைலயி ம் ெபாியர் மாேதா!        5.8.4 
 
    தி கு உ ம் சினத் த், ேதவர் தானவர் என் ம் ெதவ்வர் 
    இ  கு ம்  எறிந்  நின்ற இைசயினார் : வைச என்  எண்ணிப், 
    ெபா  கு ம்  என் , ெவன்  ணர்வ   உண் வாழ்க்ைக 
    ஒ கு ம் குரங்கு என்  எண்ணி, ெந  நாண் உழக்கும் ெநஞ்சர்.       5.8.5 
 
    கட் ய வாளர்; இட்ட கவசத்தர்; கழலர்; திக்ைகத் 
    தட் ய ேதாளர்; ேமகம் தடவிய ைகயர்; வாைன 
    எட் ய யர்; தாளால் இடறிய ெபா ப்பர்; ஈட் க் 
    ெகாட் ய ேபாி என்ன, மைழ எனக், கு ம் ெசால்லார்.        5.8.6 
 
    வானவர் எறிந்த ெதய்வ அ பைட வ க்கள், மற்ைறத் 
    தானவர் ரந்த ஏதித் த ம்ெபா  தயங்கும் ேதாளர்; 
    யாைன ம் பி ம் வாாி இ ம் கயவாயர்; ஈன்ற 
    கூனல் ெவண்பிைறயில் ேதான் ம் எயிற்றினர்; ெகாதிக்கும்கண்ணர்.       5.8.7 
 
    சக்கரம், உலக்ைக, தண் , தாைர, வாள், பாிகம், சங்கு, 
    ற்கரம், சுண் , பிண் பாலம், ேவல், சூலம், ள் ேகால், 
    ெபான்கரம் கு சம், பாசம், கர்ம , எ  ெபான்குந்தம், 
    வில், க ம் கைண, விட்ேட , க க்கைட எ க்கள் மின்ன.        5.8.8 
 
    ெபான் நின்  கஞ ம் ெதய்வப் ணினர்; ெபா ப் த் ேதாளர்; 
    மின்நின்ற பைட ம், கண் ம், ெவயில் விாிக்கின்ற ெமய்யர்; 
    'என்? என்றார்க்கு,'என்? என்?' என்றார்; எய்திய  அறிந்திலாதார், 
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    ன் நின்றார் கு தீயப் பின் நின்றார் குகின்றார்.        5.8.9 
 
    ெவய்  உ  பைடயின் மின்னர், வில் னர், சு காலர், 
    ைம உ  விசும்பில் ேதான் ம் ேமனியர், ம க்கும் வாயர், 
    ைகபரந்  உலகு ெபாங்கிக் கைட கம் ம் காைலப் 
    ெபய்ய என்  எ ந்த மாாிக்கு உவைம சால் ெப ைம ெபற்றார்.        5.8.10 
 
    'பனி உ  ேசாைல சிந்தி, ேவர ம் பறித்த , அம்மா! 
    தனி ஒ  குரங்கு ேபாலாம்! நன்  நம் த க்கு!'என்கின்றார், 
    'இனி ஒ  பழி மற்  உண்ேடா இதனின்?'என்  இைரத் ப் ெபாங்கி, 
    னி  உ  மனத்தில் தாவி, ந் ற குகின்றார்.        5.8.11 
 
    எற்  ரசும், வில் நாண் ஏற விட்  எ த்த ஆர்ப் ம், 
    சுற்  கழ ம், சங்கும், தெழ◌ிதெழ◌ித்  உரப் ம் ெசால் ம், 
    உற்  உடன்  ஒன்றாய் ஓங்கி ஒ த்  எ ந் , ஊழிப் ேபர்வில் 
    நல் திைரக் கடல்ேகளா  மைழகைள, நா அடக்க.        5.8.12 
 
    ெத  இடம் இல் என்  எண்ணி வானிைடச் ெசல்கின்றா ம், 
    வ ம் சிைல ம் ேகாட் ப் ைக உயிர்த்  உயிர்க்கின்றா ம், 
    ஒ வாின் ஒ வர் ந்தி ைற ம த்  உ க்கின்றா ம், 
    விாி  இல  இலங்ைக'என்  வழி ெபறார் விளிக்கின்றா ம்.        5.8.13 
 
    வாள் உைற விதிர்க்கின்றா ம், வாயிைன ம க்கின்றா ம், 
    ேதாள் உறத் தட் க் கல்ைலத் கள் படத் ைகக்கின்றா ம், 
    தாள் ெபயர்த்  இடம் ெபறா  த க்கினர் ெந க்குவா ம், 
    ேகாள் வைள எயி  தின்  தீ எனக் ெகாதிக்கின்றா ம்.        5.8.14 
 
    அைனவ ம் மைல என நின்றார், அள  அ  பைடகள் பயின்றார், 
    அைனவ ம் அமாின் உயர்ந்தார், அகல் இடம் ெநளிய நடந்தார், 
    அைனவ ம் வரனின் அைமந்தார், அசனியின் அணிகள் அணிந்தார், 
    அைனவ ம் அமரைர ெவன்றார், அசுரைர உயிைர அயின்றார்.        5.8.15 
 
    கு கின கவச ம் மின்ேபால் குைர கழல் உரக ம், வன்ேபார் 
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    கின ெபா தின், உைடந்தார் கு இட, வல் பயின்றார்; 
    இ கின நிதிகிழவன் ேபர் இைச ெகட அளைக எறிந்தார்; 
    ெத குநர் இன்ைமயின் வல்ேதாள் தின  உற உலகு திாிந்தார்.        5.8.16 
 
    'வைரகைள இட மின்!'என்றால், 'மறிகடல் ப குமின்!'என்றால், 
    'இரவிைய விழவி ம்!'என்றால், 'எ மைழ பிழி மின்!'என்றால், 
    'அரவின  அரசைன, ஒன்ேறா, தைரயிெனா  அைர மின்!'என்றால், 
    'தைரயிைன எ ம், எ ம்!'என்றால், ஒ வர் அ  அைமதல் சைமந்தார்.       
 5.8.17 
 
    ளியின் நிமிர் படலம் ேபாய் இைமயவர் விழி ற, ெவம் ேபார் 
    மீளியின் இனம் என, வல் தாள் விைர  நிைர என, விண் ேதாய் 
    ஆளியின் அணி என, அன்ேறல், அைல கடல் விடம் என, அஞ்சா, 
    வாளியின் விைச ெகா , திண் கார் வைர வ வன என, வந்தார்.        5.8.18 
    கிங்கரர் ெபாழிைல வைளந் ெகாள் தல் 
 
    ெபாறி தர விழி, உயிர் ஒன்ேறா? ைக உக, அயில் ஒளி, மின் ேபால், 
    ெசறிதர, உ ம் அதிர்கின்றார், திைசெதா ம் விைசெகா  ெசன்றார், 
    எறித  கைட க வன்கால் இடறிட, உ வின் இனம்ேபாய் 
    மறிதர, மைழ அகல் விண்ேபால் வ  அழி ெபாழிைல, வைளந்தார்.        5.8.19 
    அ மன் கிங்கரைரக் கா தல் 
 
    வயிர் ஒ , வைள ஒ , வன் கார் மைழ ஒ , ரசு ஒ , மண்பால் 
    உயிர் உைல  உற நிமி ம் ேபார் உ ம் ஒ , ெசவியின் உணர்ந்தான்; 
    ெவயில் விாி கதிரவ ம் ேபாய் ெவ விட, ெவளியிைட விண்ேதாய் 
    கயிைலயின் மைல என நின்றான், அைனயவர் வ ெதாழில் கண்டான்.       
 5.8.20 
    அ மன் தன் எண்ணம் ப த்ததற்கு மகிழ்தல் 
 
    இத இயல் இ  என ந்ேத இைய  உற இனி  ெதாிந்தான்; 
    பத இயல் அறி  பயந்தால், அதின் நல பயன் உள  உண்ேடா? 
    சித  இயல் க  ெபாழில் ஒன்ேற சிதறிய ெசயல் த  திண் ேபார் 
    உத  இயல் இனிதின் உவந்தான், எவாி ம் அதிகம் உயர்ந்தான்.        5.8.21 
    கிங்கரர்கள் அ மன்ேமல் பைட சுதல் (5618-5619) 
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    'இவன்! இவன்! இவன்!'என நின்றார், 'இ !'என த  எதிர்ந்தார், 
    பவனனின் கி நடந்தார், பகல் இர  உற மிைடகின்றார், 
    வனி ம், மைல ம், விசும் ம், ெபா  அ  நக ம் உடன் ேபார்த் 
    வனியில் அதிர, விடம் ேபால் சுடர்வி  பைடகள் ரந்தார்.        5.8.22 
 
    மைழக ம், மறி கட ம் ேபாய் மதம் அற ரசம் அைறந்தார், 
    ைழகளின் இதழ்கள் திறந்தார், திர் ைக க வ னிந்தார், 
    பிைழ இல பட அரவின் ேதாள் பிடர் உற அ  இ கின்றார், 
    கைழ ெதாடர் வனம் எாி உண்டால் என, எறி பைடஞர் கலந்தார்.        5.8.23 
    அ மன் ஒ மரத்ைதக் ைகயிற்ெகாண்  நிமிர்தல் 
 
    அறவ ம் அதைன அறிந்தான், அ கினில் அழகின் அைமந்தார் 
    இற இனின் உத  ெந ம் தார் உயர் மரம் ஒ ைக இையந்தான், 
    உற வ  ைண என, ஒன்ேறா, உதவிய அதைன உவந்தான், 
    நிைற கடல் கைட ம் ெந ம் தாள் மைல என, ந வண் நிமிர்ந்தான்.        5.8. 24 
    அரக்கர் சிைதந்  அழிதல் (5621-5631) 
 
    ப வைர ைரவன வன் ேதாள் பனி மைல அ வி ெந ம் கால் 
    ெசாாிவன பல என, மண் ேதாய் ைற ெபா  கு தி ெசாாிந்தார், 
    ஒ வைர ஒ வர் ெதாடர்ந்தார் உயர் தைல உைடய உ ண்டார்; 
    அ  வைர ெநாிய வி ம் ேபர் அசனி ம் அைசய அைறந்தான்.        5.8.25 
 
    பைற ைர விழிகள் பறிந்தார், ப யிைட ெந  ப ந்தார், 
    பிைற ைர எயி ம் இழந்தார், பிடெரா  தைலகள் பிளந்தார், 
    குைற உயிர் சிதற ெநாிந்தார், குடெரா  கு தி குைழந்தார், 
    ைற ைற பைடகள் எறிந்தார், ைட உடல் மறிய றிந்தார்.        5.8.26 
 
    ைடெயா  வி  கன ன் காய் ெபாறி இைட மயிர்கள் ைகந்தார், 
    ெதாைடெயா  கு ணிந்தார், சுழிப  கு தி ெசாாிந்தார், 
    பைட இைட ஒ ய, ெந ம் ேதாள் பறிதர, வயி  திறந்தார், 
    இைடயிைட, மைலயின், வி ந்தார், இகல் ெபார கி எ ந்தார்.        5.8.27 
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    ைதபட இ ளின் மிைடந்தார், ெபா யிைட ெந  ரண்டார், 
    விைதப ம் உயிரர் வி ந்தார், விளிெயா  விழி ம் இழந்தார், 
    கைதெயா  திர மைலந்தார், கைணெபாழி சிைலயர் கலந்தார், 
    உைதபட உர ம் ெநாிந்தார், உதெறா  கு தி உமிழ்ந்தார்.        5.8.28 
 
    அயல் அயல் மைலெயா  அைறந்தான், அ  பைக அளைக அைடந்தார், 
    வியல் இடம் மைறய விாிந்தார், மிைச உலகு அைடய மிைடந்தார், 
    யல் ெதா  கட ன் வி ந்தார், ைட ைட சிைதெவா  ெசன்றார், 
    உயர்  உற விைசயின் எறிந்தான், உடெலா ம் உலகு றந்தார்.        5.8.29 
 
    ெதறித்த வன்தைல, ெதறித்தன ெசறி சுடர்க் கவசம், 
    ெதறித்த ைபங்கழல், ெதறித்தன சிலம்ெபா  ெபாலம் தார், 
    ெதறித்த பல் மணி, ெதறித்தன ெப ம் ெபாறித் திறங்கள், 
    ெதறித்த குண்டலம், ெதறித்தன கண்மணி சிதறி.        5.8.30 
 
    வாள்கள் இற்றன இற்றன வாிசிைல வயிரத் 
    ேதாள்கள் இற்றன இற்றன சுடர் ம ச் சூலம் 
    நாள்கள் இற்றன இற்றன நைக எயிற்  ஈட்டம் 
    தாள்கள் இற்றன இற்றன பைட ைடத் தடக்ைக.        5.8.31 
 
    ெதறித்த வன்தைல, ெதறித்தன ெசறி சுடர்க் கவசம், 
    ெதறித்த ைபங்கழல், ெதறித்தன சிலம்ெபா  ெபாலம் தார், 
    ெதறித்த பல் மணி, ெதறித்தன ெப ம் ெபாறித் திறங்கள், 
    ெதறித்த குண்டலம், ெதறித்தன கண்மணி சிதறி.        5.8.32 
 
    உக்க பல் குைவ உக்கன வக்கு எ ம்  உதிர்  உற்  
    உக்க ற்கரம் உக்கன சுண் கள் உைட ற்  
    உக்க சக்கரம் உக்கன உடல் திறந்  உயிர்கள் 
    உக்க கப்பணம் உக்கன உயர்மணி மகுடம்.        5.8.33 
 
    தாள்களால் பலர் தடக்ைககளால் பலர் தாக்கும் 
    ேதாள்களால் பலர் சுடர் விழியால் பலர் ெதாட ம் 
    ேகாள்களால் பலர் குத் களால் பலர் தத்தம் 
    வாள்களால் பலர் மரங்களினால் பலர் ம ந்தார்.        5.8.34 
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    ஈர்க்கப்பட்டனர் சிலர் சிலர் இ ப் ண்  பட்டார் 
    ேபர்க்கப்பட்டனர் சிலர் சிலர் பி ண்  பட்டார் 
    ஆர்க்கப்பட்டனர் சிலர் சிலர் அ ண்  பட்டார் 
    பார்க்கப்பட்டனர் சிலர் சிலர் பய ண்  பட்டார்.        5.8.35 
 
    அ மன் ெசய்த ேபார் ைற (5632-5634) 
 
    ஓ க் ெகான்றனன் சிலவைர உடல் உடல் ேதா ம் 
    கூ க் ெகான்றனன் சிலவைரக் ெகா  ெந  மரத்தால் 
    சா க் ெகான்றனன் சிலவைரப் பிணம் ெதா ம் தடவித் 
    ேத க் ெகான்றனன் சிலவைரக் கறங்கு எனத் திாிவான்.        5.8.36 
 
    ட் னார் பட ட் னான் ைற ைற கிக் 
    கிட் னார் படக் கிட் னான் கிாி என ெந ங்கிக் 
    கட் னார் படக் கட் னான் ைககளால் ெமய்யில் 
    தட் னார் படத் தட் னான் மைல எனத் தகுவான்.        5.8.37 
 
    உறக்கி ம் ெகால் ம், உணாி ம் ெகால் ம், மால் விசும்பில் 
    பறக்கி ம் ெகால் ம், படாி ம் ெகால் ம், மின் பைடக்ைக 
    நிறக் க ம் கழல் அரக்கர் கண் ெநறிெதா ம் ெபாறிகள் 
    பிறக்க நின் , எறி பைடகைளத் தடக்ைகயால் பிைய ம்.        5.8.38 
 
    அ மன் ெசய்த ேபாாினால் சுற்றி ம் ேநர்ந்த நிகழ்ச்சிகள் (5635-5641) 
 
    ேச ம் வண்ட ம் ைள ம் நிண மாய்த் திணிய, 
    நீ  ேசர் ெந ம்ெத  எலாம் நீத்தமாய் நிரம்ப, 
    ஆ  ேபால் வ ம் கு தி, அவ் அ மனால் அைலப்  உண்  
    ஈ  இல் வாய்ெதா ம் உமிழ்வேத ஒத்த ; அவ் இலங்ைக.        5.8.39 
 
    க  கா ம் ைகயி ம் வா ம் கட் ச் 
    சு திேய அன்ன மா தி மரத்திைட ரப்பான் 
    நி தர் எந்திரத்  இ  க ம்  ஆம் என ெநாிவார் 
    கு தி சா  எனப் பாய்வ  குைரகடல் கூனில்        5.8.40 
 
    எ த்  அரக்கைர எறிெதா ம் அவர் உடல் எற்றக் 
    ெகா த் திண் மாளிைக இ ந்தன மண்டபம் குைலந்த 
    தடக்ைக யாைனகள் மறிந்தன ேகா ரம் தகர்ந்த 
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    பி க் குலங்க ம் ரவி ம் அவிந்தன ெபாிய.        5.8.41 
 
    தம்தம் மாடங்கள் தம் உடலால் சிலர் தகர்த்தார்; 
    தம்தம் மாதைரத் தம் கழலால் சிலர் சைமத்தார்; 
    தம்தம் மாக்கைளத் தம்பைடயால் சிலர் த ந்தார் 
    எற்றி மா தி தடக்ைககளான் விைசத்  எறிய.        5.8.42 
 
    ஆடல் மாக் களி  அைனயவன், அரக்கியர்க்கு அ ளி 
     ேநாக்கிேய ெசல்க என்  சிலவைர விட்டான், 
    கூ னார்க்கு அவர் உயிர் எனச் சிலவைரக் ெகா த்தான், 
    ஊ னார்க்கு அவர் மைனெதா ம் சிலவைர உய்த்தான்.        5.8. 43 
 
    த  எலாம் உடல், தெற◌்றி எலாம் உடல், ச க்கத்  
    உ  எலாம் உடல், உவாி எலாம் உடல், உள் ஊர்க் 
    க  எலாம் உடல், காயம் எலாம் உடல், அரக்கர் 
    ெத  எலாம் உடல், ேதயம் எலாம் உடல் சிதறி.        5.8.44 
 
    ஊன் எலாம் உயிர் கவர் உ ம் காலன் ஓய்ந்  உலந்தான் 
    தான் எலாைர ம் மா தி சா ைக தவிரான் 
    மீன் எலாம் உயிர் ேமகம் எலாம் உயிர் ேமல் ேமல் 
    வான் எலாம் உயிர் மற் ம் எலாம் உயிர் சுற்றி.        5.8.45 
 
    அரக்கர் ந வில் அ மன் விளங்கிய காட்சி (5642-5645) 
 
    ஆக இச் ெச  விைள ம் அைமதியின் அரக்கர் 
    ேமாகம் உற்றனர் ஆம் என ைற ைற னிந்தார் 
    மாகம் ற்ற ம் மாதிரம் ற்ற ம் வைளந்தார் 
    ேமகம் ஒத்தனர்; மா தி ெவய்யவன் ஒத்தான்.        5.8.46 
 
    அடல் அரக்க ம், ஆர்த்த ன், அைலத்த ன், அயரப் 
    ைட ெப த்  உயர் ெப ைமயின், க ைமயின், ெபா வின், 
    மிடல் அயில் பைட மீன் என விலங்க ன், கலங்கும் 
    கடல் நிகர்த்தனர், மா தி மந்தரம் க த்தான்.        5.8.47 
 
    கரதலத்தி ம் கா ம் வா ம் க வ 
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    நிைர மணித் தைல ெநாிந்  உகச் சாய்ந்  உயிர் நீப்பார் 
    சுரர் ந க்குற அ ெகாண்  எ ந்த நாள் ெதாட ம் 
    உரகர் ஒத்தனர் அ ம ம் க ழேன ஒத்தான்.        5.8.48 
 
    மானம் உற்ற தம் பைகயினால் னி  உற்  வைளந்த 
    மீன் உைடக் கடல் இைடயி ம் உலகு எலாம் மிைடந்த 
    ஊன் அறக் ெகான்  ைகக்க ம் ஒழி  இலா நி தர் 
    ஆைன ஒத்தனர் ஆள் அாி ஒத்தனன் அ மன்.        5.8.49 
 
    அ மனின் வி ப் ண் 
 
    எய்த எற்றின எறிந்தன ஈர்த்தன இக ப் 
    ெபாய்த குத்தின ெபா த்தன ெதாைளத்தன ேபாழ்ந்த 
    ெகாய்த சுற்றின பற்றின குைடந்தன ெபா ந்த 
    அய்யன் மல் ெப ம் யத்தன ண் அளப்  அாிதால்.        5.8.50 
 
    ேதவர்கள் அ மைனப் கழ்தல் 
 
    கார்க் க ம் தடம் கடல்க ம் மைழ கில் கண ம் 
    ேவர்க்க, ெவம் ெச  விைளத்  எ ம் ெவள் எயிற்  அரக்கர் 
    ேபார்க் குழாம் ப  ச ன், ஐயைனப் கழ் ற்  
    ஆர்க்கும் விண்ணவர் அமைலேய உயர்ந்த  அன்  அமாில்.        5.8.51 
 
    அ மன் ேமல் ச்ெசாாிதல் 
 
    ேம ம் ெவம் சினத்  அரக்கர்கள் ைற ைற விைசயால் 
    ஏ ம் பல் பைட எத்தைன ேகா கள் எனி ம் 
    ம்; ேதவ ம் மகளி ம் னிவ ம் ெசாாிந்த 
    ம், ண்க ம், ெதாிந்தில மா தி யத்தில்.        5.8.52 
 
    அ மனின் தளராத நிைல 
 
    ெபயர்க்கும் சாாிைக கறங்கு எனத் திைசெதா ம் ெபயர்வின், 
    உயர்க்கும் விண்மிைச ஓங்க ன், மண்ணின் வந்  உற ன், 
    அயர்த்  ழ்ந்தனர் அழிந்தனர் அரக்கராய் உள்ளார்; 
    ெவயர்த்திலன் மிைச, உயிர்த்திலன் நல் அற ரன்.        5.8.53 
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    கிங்கரர் அைனவ ம் ம தல் 
 
    எஞ்சல் இல் கணக்கு அறிந்திலம் இராவணன் ஏவ 
    நஞ்சம் உண்டவர் ஆம் என அ மன் ேமல் நடந்தார் 
    ஞ்சினார் அல்ல  யாவ ம் மறத்ெதா ம் ெதாைல ற்  
    அஞ்சினார் இல்ைல; அரக்காில் ரர் மற்  யாேர.        5.8.54 
 
    ெபாழிற்காவலர் இராவணனிடம் ஓ தல் (5651-5652) 
 
    வந்த கிங்கரர் ஏ எ ம் மாத்திைர ம ந்தார்; 
    நந்த வானத்  நாயகர் ஓ னர் ந ங்கிப் 
    பிந்  கா னர் ைகயினர் ெப ம்பயம் பிடாின் 
    உந்த ஆயிரம் பிணக்குைவ ேமல் வி ந்  உைளவார்.        5.8.55 
 
    விைரவின் உற்றனர் விம்மல் உற்  யாெதான் ம் விளம்பார் 
    கரதலத்தினால் பட்ட ம் கட்  உைரக்கின்றார் : 
    தைரயின் நிற்கிலர் திைசெதா ம் ேநாக்கினர் ச ப்பார்; 
    அரசன் மற்றவர் அலக்கேண உைரத்திட அறிந்தான்.        5.8.56 
 
    காவலாளிகைள இராவணன் வினா தல் 
 
    "இறந்  நீங்கினேரா? இன்  என் ஆைணைய இகழ்ந் , 
    றந்  நீங்கினேரா? அன்றி, ெவம் சமர் ெதாைலந்தார், 
    மறந்  நீங்கினேரா? என்ெகால் வந்த ?" என்  உைரத்தான், 
    நிறம் ெச க்குற, வாய்ெதா ம் ெந ப்  உமிழ்கின்றான்.        5.8.57 
 
    கிங்கரர் பட்டைம கூறல் 
 
    "சலம் தைலக் ெகாண்டனர் ஆய தன்ைமயார் 
    அலந்திலர் ெச  களம் அத்  அஞ்சினார் அலர் : 
    லம் ெதாி ெபாய்க் காி க ம் ன்கணார் 
    குலங்களின் அவிந்தனர் குரங்கினால்!"என்றார்.        5.8.58 
 
    இராவணன் நா தல் 
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    ஏவ ன் எய்தினர் இ ந்த எண்திைசத் 
    ேதவைர ேநாக்கினான் நா ம் சிந்ைதயான்; 
    "யாவ ? என்  அறிந்தி ர் ேபா மால்!"என்றான் 
    வைக உலைக ம் வி ங்க ள்கின்றான்.        5.8.59 
 
    இராவணன் மீட் ம் வினா தல் 
 
    மீட்  அவர் உைரத்திலர் பயத்தின் விம் வார்; 
    ேதாட்  அலர் இன மலர்த் ெதாங்கல் ேமா யான் 
    " ட் ய  அரக்கைர என் ம் ெவவ் ைர 
    ேகட்டேதா? கண்டேதா? கிளத் ர்!"என்றான்.        5.8.60 
 
    அரக்கர் அழிந்தைத அறிவித்தல் 
 
    "கண்டனம் ஒ  ைட நின்  கண்களால் 
    தெண◌் திைரக் கடல் என வைளந்த ேசைனைய 
    மண்டலம் திாிந்  ஒ  மரத்தினால் உயிர் 
    உண்ட ; அக் குரங்கு இனம் ஒழிவ  அன் !"என்றார்.        5.8.61 
    ---------------- 
     

5.9 சம் மா  வைதப் படலம் 5658 - 5708 
     
    அ மைனப் பிணித் க் ெகாண மா  இராவணன் சம் மா ைய ஏ தல் 
 
    கூம்பின ைகயன் நின்ற குன்  எனக் குவ த் திண் ேதாள் 
    பாம்  இவர் த கண் சம் மா  என்பவைனப் பாரா, 
    'வாம் பாித் தாைனேயா  வைளத்  அதன் மறைன மாற்றித் 
    தாம்பினில் பற்றித் தந்  என் மனச் சினம் தணித்தி'என்றான்.        5.9.1 
    சம் மா  மகிழ்ந்  ேபா க்குப் றப்படல் 
 
    ஆயவன் வணங்கி, "ஐய! அளப்ப ம் அரக்கர் ன்னர், 
    'நீ இ  த்தி'என்  ேநர்ந்தைன நிைனவின் எண்ணி 
    ஏயிைன! என்னப் ெபற்றால், என்னின் யார் உயர்ந்தார்?" என்னாப் 
    ேபாயினன்; இலங்ைக ேவந்தன் ேபார்ச் சினம் ேபாவ  ஒப்பான்.        5.9.2 
    சம் மா டன் ெசன்ற ேசைனகள் 
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    தன் ைடத் தாைனேயா ம், தய கன்'த க'என்  ஏய 
    மன் உைடச் ேசைனேயா ம், தாைத வந்  ஈந்த வாளின் 
    மின் உைடப் பரைவேயா ம், ேவ  உே◌ளார் சிறப்பின் விட்ட 
    பின் உைட அனிகத்ேதா ம், ெபயர்ந்தனன், ெப ம்ேபார் ெபற்றான்.        5.9.3 
    யாைன ம் ேத ம் 
 
    உ ம் ஒத்த ழக்கின் ெசங்கண் ெவள் எயிற்  ஓைட ெநற்றிப் 
    ப மித்த கிாியில் ேதான் ம் ேவழ ம், ப மத்  அண்ணல் 
    நி மித்த எழி  ற்றிற்  என்னல் ஆம் நிைலய ேநமிச் 
    ெசாாி த்த மாைல சூ ம் கில் ெகா த் தடம் ேதர் சுற்ற.        5.9.4 
    குதிைர ம் காலா ம் 
 
    காற்றிைன ம ங்கில் கட் க் கால்வகுத்  உயி ம் கூட் க் 
    கூற்றிைன ஏற்றி அன்ன குலப்பாி கு வக், குன்றின் 
    ற்றினின் எ ப்பி ஆண் த் ெதாகுத்  எனச் சுழல் ைபங்கண்ண 
    ேவற்  இனப் ேய  என்ன, வியந்  எ ம் பதாதி ஈட்டம்.        5.9.5 
    பலவைகப் பைடக்கல ம் விளங்குதல் 
 
    ேதாமரம், உலக்ைக, கூர்வாள், சுடர்ம , கு சம், ேதாட்  
    தாம் அரம் தின்ற கூர்ேவல், தழல் ஒளிவட்டம், சாபம், 
    காமர் தண் , எ க்கள், காந் ம் கப்பணம், காலபாசம், 
    மாமர வலயம், ெவம் ேகால் த ய வயங்க மாேதா.        5.9.6 
    பதாைககள் ெசறிதல் 
 
    எத்திய அயில், ேவல், குந்தம், எ தல் இைனய ஏந்திக் 
    குத்திய திைளப்ப, மீதில் கு வின மைழ மாக் ெகாண்டல் 
    ெபாத்  உகு ெபா  இல் நல் நீர் ெசாாிவன ேபாவ ேபாலச் 
    சித்திரப் பதாைக ஈட்டம் திைச ெதா ம் ெசறிவ ெசல்ல.        5.9.7 
    பலவைக ஒ ெயழல் 
 
    பல் இயம் ைவப்ப, நல் மாப் பணிலங்கள் ரலப், ெபான் ேதர்ச் 
    சில் கள் இ ப்ப, வாசி சிாித்திடச் ெசறி ெபான் தா ம், 
    வில் ம் நின்  இைசப்ப, யாைன ழக்கம் விட்  ஆர்ப்ப, விண் ேதாய் 
    ஒல் ஒ  வானில் ேதவர் உைர ெதாி  ஒழிக்கும் மன்ேனா.        5.9.8 
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    ளி பர தல் 
 
    மின் நகு கிாிகள் யா ம் ேம வின் விளங்கித் ேதான்ற 
    ெதால் நகர் பிற ம் எல்லாம் ெபா ந்தன றக்கம் என்ன; 
    அன்னவன் ேசைன ெசல்ல ஆர்க  இலங்ைக ஆய 
    ெபான் நகர் தகர்ந் , ெபாங்கி, ஆர்த் , எ , ளி ேபார்ப்ப.        5.9.9 
    சம் மா ெயா  ெசன்ற ேசைனயின் அள  
 
    ஆயிரம் ஐந்ெதா  ஐந்  ஆம் ஆழி அம் தடம் ேதர், அத்ேதர்க்கு 
    ஏயின இரட்  யாைன, யாைனயின் இரட்  பாய்மா, 
    ேபாயின பதாதி ெசான்ன ரவியின் இரட்  ேபால் ஆம், 
    தீயவன் தடம் ேதர் சுற்றித் தெற◌்  எனச் ெசன்ற ேசைன.        5.9.10 
 
    ேதர் ரர் 
 
    வில் மைறக் கிழவர், நானா விஞ்ைசயர், வரத்தின் மிக்கார், 
    வல் மறக் கண்ணர், ஆற்றல் வரம்  இலா வயிரத் ேதாளார், 
    ெதால் மறக் குலத்தர், ணி க்கிய றத்தர், மார்பின் 
    கல் மைறத்  ஒளி ம் ெசம்ெபான் கவசத்தர், க ம் ேதர் ஆட்கள்.        5.9.11 
 
    யாைன ரர் 
 
    ெபா  திைச யாைன ஊ ம் னிதைனப் ெபா ம் ெபாற்பர், 
    சுாி பைடத் ெதாழி ம் மற்ைற அங்குசத் ெதாழி ம் ெதாக்கார் 
    நி தியில் பிறந்த ரர், ெந ப்  இைடப் பரப் ம் கண்ணர், 
    பாிதியில் ெபா ம் ெமய்யர், ப  மதக் களிற்றின் பாகர்.        5.9.12 
 
    குதிைர ரர் 
 
    ஏர் ெக  திைச ம், சாாி பதிெனட் ம், இயல்பின் எண்ணிப் 
    ேபார் ெக  பைட ம் கற்ற வித்தகப் லவர்; ேபாாில் 
    ேதர் ெக  மறவர், யாைனச் ேசவகர், சிரத்தில் ெசல் ம் 
    தார் ெக  ரவி என் ம் தம் மனம் தாவப் ேபானார்.        5.9.13 
 
    சம் மா  நால்வைகத்தாைனெயா ம் ேபார்க்குச் ெசல் தல் 
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    அந் ெந ம் தாைன சுற்ற, அமரைர அச்சம் சுற்ற, 
    ெபான் ெந ம் ேதாில் ேபானான்; ெபா ப்  இைட ெந ப்பில் ெபாங்கி, 
    தன் ெந ம் கண்கள் காந்த, தாழ்ெப ம் கவசம் மார்பில் 
    மின் இட, ெவயி ம் ச, வில் இ ம் எயிற்  ரன்.        5.9.14 
 
    அரக்கர் வர  ேநாக்கி நின்ற அ மன் ேதாற்றம் (5672-5673) 
 
    நந்தன வனத் ள் நின்ற, நாயகன் தன் தா ம், 
    "வந்திலர் அரக்கர்,"என் ம் மனத்தினன், வழிைய ேநாக்கி, 
    சந்திரன் தல வான மீன் எலாம் த வ நின்ற, 
    இந்திர த வின் ேதான் ம் ேதாரணம் இவர்ந்  நின்றான்.        5.9.15 
 
    ேகழ் இ ம் மணி ம், ெபான் ம், விசும்  இ ள் கிழித்  ங்க, 
    ஊழ் இ ம் கதிர்ேகளா ம் ேதாரணத்  உம்பர் ேமலான், 
    சூழ் இ ம் கதிர்கள் எல்லாம் ேதாற்றிடச் சுட ம் ேசாதி, 
    ஆழியின் ந வண் ேதான் ம் அ க்கேன அைனயன் ஆனான்.        5.9.16 
 
    அ மன் ஆர்த்தல் 
 
    ெசல்ெலா  ேமகம் சிந்தத், திைரக்கடல் சிைலப் த் தீர, 
    கல் அைள கிடந்த நாகம் உயிெரா  விட ம் கால, 
    ெகால் இயல் அரக்கர் ெநஞ்சில் கு க அச்சம், ரன் 
    வில் என இ க்க, விண்ேணார் ந க்கு உற ரன் ஆர்த்தான்.        5.9.17 
 
    அ மன் ேதாள்ெகாட் தல் 
 
    நின்றன திைசக்கண் ேவழம், ெந ம் களிச் ெச க்கு நீங்க, 
    ெதன் திைச நம ம் உள்ளம் க்கு என, சிந்தி வானில் 
    ெபான்றல் இல் மீன்கள் எல்லாம்  என உதிர, ம் 
    குன்ற ம் பிளக்க, ேவைல ளக்கு உற, ெகாட் னான் ேதாள்.        5.9.18 
 
    அரக்க ம் ஆர்த்  அ மைன அ க யா  நிற்றல் 
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    அவ்வழி அரக்கர் எல்லாம் அைல ெந ம் கட ன் ஆர்த்தார், 
    ெசவ்வழிச் ேசறல் ஆற்றார், பிணப் ெப ம் குன்றம் தெற◌்றி 
    ெவவ்வழிக் கு தி ெவள்ளம் ைட மிைடந்  உயர்ந்  ங்க 
    "எவ்வழிச் ேச ம்,"என்றார் தமர் உடம்  இடறி ழ்வார்.        5.9.19 
 
    அணிவகுத்  எதிர்ந்த சம் மா ையக் கண்  அ மன் மகிழ்தல் 
 
    ஆண்  நின்  அரக்கன் ெவவ்ேவ  அணி வகுத் , அனிகம் தன்ைன 
    ண்  இ  ைட ம் ன் ம் ைற ைற க ஏவித் 
    ண் னன், தா ம் திண் ேதர்; ேதாரணத்  இ ந்த ேதான்றல் 
    ேவண் ய  எதிர்ந்தான் என்ன ங்கினன் விசயத் திண் ேதாள்.        5.9.20 
 
    அ ம ம் ேபார்க்கு அைமந்  நிற்றல் 
 
    ஐய ம் அைமந்  நின்றான், ஆழியான் அளவின் நாமம் 
    ெநய் சுடர் விளக்கில் ேதான் ம் ெநற்றிேய ெநற்றி ஆக, 
    ெமாய் மயிர்ச் ேசைன ெபாங்க, ரண் அயில் உகிர் வாள் ெமாய்த்த 
    ைககேள ைககள் ஆக, கைடக்குைழ தி வால் ஆக.        5.9.21 
 
    அரக்கர் அ மன்ேமல் பைடவழங்கல் 
 
    வயிர்கள் வால் வைளகள் விம்ம, வாி சிைல சிைலப்ப, மாயப் 
    பயிர்கள் ஆர்ப்  எ ப்ப, ாிப் பல் இயம் கு ற, பற்றிச் 
    ெசயிர்ெகாள் வாள் அரக்கர், சீற்றம் ெச க்கினர், பைடகள் சிந்தி, 
    ெவயில்கள் ேபால் ஒளிகள் ச, ரன் ேமல் க விட்டார்.        5.9.22 
 
    அ மன் ேபார்த்திறம் (5680-5697) 
 
    க ங்கடல் அரக்கர்தம் பைடக்கலம், கரத்தால் 
    ெப ங்கடல் உறப், ைடத் , இ த்  உகப் பிைசந்தான்; 
    விாிந்தன ெபாறிக் குலம்; ெந ப்  என ெவகுண்  ஆண்  
    இ ந்தவன், கிடந்த  ஒர் எ  ெதாிந்  எ த்தான்.        5.9.23 
 
    இ ந்தனன் எ ந்தனன் இழிந்தனன் உயர்ந்தான் 
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    திாிந்தனன் ாிந்தனன் என நனி ெதாியார்; 
    விாிந்தவர் குவிந்தவர் விலங்கினர் கலந்தார் 
    ெபா ந்தினர் ெந ங்கினர் களம் படப் ைடத்தான்.        5.9.24 
 
    எறிந்தன எய்தன இ  உ  என ேமல் 
    ெசறிந்தன பைடக்கலம் இைடக்ைகயின் சிைதத்தான் 
    றிந்தன ெத ம் காி ந்தன தடம் ேதர் 
    மறிந்தன பாி நிைர வலக்ைகயின் மைலந்தான்.        5.9.25 
 
    அ மனால் யாைனப்பைட அழிதல் 
 
    இழந்தன ெந ம் ெகா  இழந்தன இ ம் ேகா  
    இழந்தன ெந ம் கரம் இழந்தன வியன் தாள் 
    இழந்தன ழங்கு ஒ  இழந்தன மதம் பா  
    இழந்தன ெப ம் கதம் இ ம் க ள் யாைன.        5.9.26 
 
    ேதர்ப்பைட அழிதல் 
 
    ெநாிந்தன தடம் சுவர் ெநாிந்தன ெப ம் பார் 
    ெநாிந்தன கம் ைட ெநாிந்தன அதன் கால் 
    ெநாிந்தன ெகா ஞ்சிகள் ெநாிந்தன வியன்தார் 
    ெநாிந்தன க ம்பாி ெநாிந்தன ெந ம் ேதர்.        5.9.27 
 
    குதிைரப்பைட அழிதல் 
 
    ஒ ந்தன உ ண்டன உலந்தன லந்த; 
    இ ந்தன எாிந்தன ெநாிந்தன எ ந்த; 
    ம ந்தன மறிந்தன றிந்தன மைலேபால் 
    ப ந்தன ந்தன கிடந்தன பாிமா.        5.9.28 
 
    காலாட்பைட அழிதல் 
 
    ெவ ண்டனர் வியந்தனர் வி ந்தனர் எ ந்தார் 
    ம ண்டனர் மயங்கினர் மறிந்தனர் இறந்தார்; 
    உ ண்டனர் உைலந்தனர் உைழத்தனர் பிைழத்தார் 
    சு ண்டனர் ரண்டனர் ெதாைலந்தனர் மைலந்தார்.        5.9.29 
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    காிெகா  காிகைளக் களம் படப் ைடத்தான் 
    பாிெகா  பாிகைளத் தலத்  இைடப் ப த்தான் 
    வாி சிைல வயவைர வயவாின் ம த்தான் 
    நிைரமணித் ேதர்கைளத் ேதர்களின் ெநாித்தான்.        5.9.30 
 
    ைள ம் உதிர ம் ழங்கு இ ம் குழம்பாய் 
    மீள் இ ம் குைழபடக் காி வி ந்  அ ந்த 
    தாெ◌ளா ம் தைல உக தடம் ெந ம் கிாிேபால் 
    ேதாெ◌ளா ம் நி தைர வாெ◌ளா ம் ைகத்தான்.        5.9.31 
 
    மல்ெலா  மைல மைலத் ேதாளைர வைளவாய்ப் 
    பல்ெலா ம் ெந ம் கரப் பகட்ெடா ம் ப ம் தாள் 
    வில்ெலா ம் அயிெலா ம் விறெலா ம் விளிக்கும் 
    ெசால்ெலா ம் உயிெரா ம் நிலத்ெதா ம் ைகத்தான்.        5.9.32 
 
    ைக ெந ம் ெபாறி கும் திைசெதா ம் ெபாலம் தார்ச் 
    சிைக ெந ம் சுடர் வி ம் ேதர் ெதா ம் ெசன்றான்; 
    தைக ெந ம் காிெதா ம் பாிெதா ம் சாித்தான்; 
    நைக ெந ம் பைடெதா ம் தைலெதா ம் நடந்தான்.        5.9.33 
 
    ெவன்றி ெவம் ரவியின் ெவாிநி ம் விரவார் 
    மன்றல் அம் தார் அணி மார்பி ம் மணித் ேதர் 
    ஒன்றின் நின்  ஒன்றி ம் உயர் மத மைழ தாழ் 
    குன்றி ம் கைட உகத்  உ ம் எனக் குதித்தான்.        5.9.34 
 
    பிாி  அ ம் ஒ  ெப ம் ேகால் என ெபயரா 
    இ  விைன ைடத்தவர் அறி  என எவர்க்கும் 
    வ  ைல விைலக்கு என மதித்தனர் வழங்கும் 
    ெதாிைவயர் மனம் என கறங்கு என திாிந்தான்.        5.9.35 
 
    "அண்ணல் அவ் அாியி க்கு அ யவர் அவன்சீர் 
    நண் வர்"எ ம் ெபா ள் நைவ அறத் ெதாிப்பான் 
    மண்ணி ம் விசும்பி ம் ம ங்கி ம் மைலந்தார் 
    கண்ணி ம் மனத்தி ம் தனித்தனி கலந்தான்.        5.9.36 
 
    ெகா த் தடம் ேதெரா ம் குரகதக் கு ைவ 
    அ த்  ஒ  தடக் ைகயின் நிலத்திைட அைரத்தான்; 
    இ த்  நின்  அதிர் கதத்  எயிற்  வன் ெபா ப்ைபப் 
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    பி த்  ஒ  தடக் ைகயின் உயிர் உகப் பிழிந்தான்.        5.9.37 
 
    க த்  எ  நிறத்தினர் எயிற்றினர் கயிற்றார் 
    ெச த்  எாி விழிப்பவர் சிைகக் க  வலத்தார் 
    ம த்  எ  மற கள் இவர் என அதிர்ந்தார்; 
    ஒ த்  உ த்திரன் என தனித்தனி உைதத்தான்.        5.9.38 
 
    சக்கரம் ேதாமரம் உலக்ைக தண்  அயில் வாள் 
    மிக்கன ேதர் பாி குைட ெகா  விரவி 
    உக்கன கு தி அம் ெப ம் திைர உ ட்  
    க்கன கடல் இைட ெந ம் கரம் ட்ைக.        5.9.39 
 
    எட் ன விசும்பிைன எ  பட எ ந்த 
    ட் ன மைலகைள யங்கின திைசைய 
    ஒட் ன ஒன்ைற ஒன்  ஊ  அ த்  உைதந்  
    தட்  ட்  ஆ ன தைலெயா  தைலகள்.        5.9.40 
 
    சம் மா  தனிப்பட் ச் சீற்றங்ெகாள் தல் 
 
    காேன காவல் ேவழக் கணங்கள், கதம் வாள் அாி ெகான்ற 
    வாேன எய்தத் தனிேய நின்ற, மதம் மால் வைர ஒப்பான், 
    ேதேன ைர கண், கனேல ெசாாிய, சீற்றம் ெச க்கினான்; 
    தாேன ஆனான் சம் மா , காலன் தன்ைமயான்.        5.9.41 
 
    சம் மா  ேபார்க்கு விைரதல் 
 
    காற்றின் க ய க னம் ரவி நி தர் களத்  உக்கார்; 
    ஆற் க் கு தி நிணத்ேதா  அ த்த அள்ளல் ெப ம் ெகாள்ைளச் 
    ேசற்றில் ெசல்லா ேதாின் ஆழி, ஆ ம்; நிைல ேதரா 
    ற் ச் ெசல் ம் ெவளிேயா இல்ைல, அளியன் விைரகின்றான்        5.9.42 
 
    அ மன், தனிநின்ற சம் மா யிடம் இரங்கிக் கூ தல் 
 
    "ஏதி ஒன்றால், ேத ம் அஃதால், எளிேயார் உயிர் ேகாடல் 
    நீதி அன்றால், உடன்வந்தாைரக் காக்கும் நிைல இல்லாய்! 
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    சாதி, அன்ேறல் பிறி  என் ெசய்தி? அவர் பின் தனி நின்றாய்! 
    ேபாதி,"என்றான்; த்த மரம் ேபால் ண்ணால் ெபா கின்றான்        5.9.43 
 
    சம் மா  சினந்  அ மன்மீ  அம்  ெதா த்தல் 
 
    "நன் , நன்  உன்க ைண,"என்னா, ெந ப்  நக நக்கான், 
    "ெபான்  வாாின் ஒ வன் என்றாய் ேபா ம் எைன"என்னா, 
    வன்திண் சிைலயின் வயிரக் காலால் வ த் திண் சுடர்வாளி 
    ஒன்  பத்   றாயிர ம் உைதப்பித்தான்.        5.9.44 
 
    சம் மா யின் அம் கைள அ மன் விலக்குதல் 
 
    "ெசய்தி ெசய்தி! சிைல ைகக் ெகாண்டால் ெவ ம் ைக திாிேவாைர 
    ெநாய்தின் ெவல்வ  அாிேதா?" என்னா, வல் உக நக்கான்; 
    அய்யன், அங்கும் இங்கும் காலால் அழி ம் மைழ என்ன 
    எய்த எய்த பகழி எல்லாம் எ வால் அகல்வித்தான்        5.9.45 
 
    அ மன்ைக எ ைவச் சம் மா  அ த்  ழ்த் தல் 
 
    ற்ற னிந்தான் நி தன், னியா, ன் ம் பின் ம் ெசன்  
    உற்ற பகழி உறா  றியா உதிர்கின்றைத உன்னா, 
    சுற் ம் ெந ந்ேதர் ஓட் த் ெதாடர்ந்தான், ெதாட ம் ைற காணான், 
    ெவற்றி எ ைவ ம வாய் அம்பால் அ த்  ழ்த்தினான்        5.9.46 
 
    சம் மா ைய அ மன் ெகால் தல் 
 
    ச த்தான் ஐயன், ைகயால் எய் ம் சரத்ைத உகச் சா , 
    ஒ த்தார் அமரர் கண்டார் ஆர்ப்ப, ேதாின் உள் க்கு, 
    க த்தான் சிைலையக் ைகயால் வாங்கிக் க த்தினிைட இட்  
    வ த்தான்; பகுவாய் ம த்  மைலேபால் தைல மண்ணிைட ழ        5.9.47 
 
    ப வத்ேதவர் சம் மா  இறந்தைம ெசால்லச் ெசல் தல் 
 
    குதித் , ேத ம், ேகால் ெகாள் ஆ ம், பாி ம் குழம்  ஆக 
    மிதித் , ெபயர்த் ம் ெந ம் ேதாரணத்ைத ரன் ேமற்ெகாண்டான்; 
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    கதி ப்  அழிந்  கழிந்தார் ெப ைம கண்  களத்  அஞ்சி, 
    உதித் ப் லர்ந்த ேதால் ேபால் உ வத்  அமரர் ஓ னார்.        5.9.48 
 
    அ மனால் இலங்ைகயில் அற ம் தளிர்த்தைம 
 
    பாிந்  லம் ம் மகளிர் காண, கணவர் பிணம் பற்றி 
    விாிந்த கு திப் ேபரா  ஈர்த்  மைனகள் ெதா ம் ச, 
    இாிந்த  இலங்ைக; எ ந்த  அ ைக; "இன் , இங்கு இவனாேல, 
    சாிந்த  அரக்கர் வ " என்  எண்ணி அற ம் தளிர்த்ததால்.        5.9.49 
 
    ப வத்ேதவர் இராவணனிடம் சம் மா  இறந்த ெசய்தி ெசால் தல் 
 
    க்கார் அமரர் ெபாலம் தார் அரக்கன் ெபா  இல் ெப ம் ேகாயில், 
    விக்கா நின்றார், விளம்பல் ஆற்றார், ெவ வி விம் வார், 
    நக்கான் அரக்கன்,'ந ங்கல்'என்றான்; 'ஐய! நமர் எல்லாம், 
    உக்கார், சம் மா  உலந்தான், ஒன்ேற குரங்கு'என்றார்        5.9.50 
 
    இராவணன் சினந்  அ மைனப் பி க்க எழக்கண்ட பஞ்சேசனாபதிகள் கூ தல் 
 
    என் ம் அளவின் எாிந்  ங்கி எ ந்த ெவகுளியான், 
    உன்ன உன்ன உதிரக் குமிழி விழி ஊ  உமிழ்கின்றான், 
    "ெசான்ன குரங்ைக, யாேன பி ப்பன் க  ெதாடர்ந் ", என்றான். 
    அன்ன  அன்ன  உணர்ந்த ேசைனத் தைலவர் ஐவர் அறிவித்தார்        5.9.51 
    ------------------- 
     

5.10 பஞ்ச ேசனாபதிகள் வைதப் படலம் 5709 - 5775 
     
பைடத்தைலவர் ஐவர் இராவணனிடம் கூறல் (5709-5712) 
 
    சிலந்தி உண்ப  ஓர் குரங்கின்ேமல் ேசறிேயல், திறேலாய்! 
    கலந்த ேபாாில் நின் கண் லம் க ம் கனல் க வ, 
    உலந்த, மால்வைர அ வியா  ஒ க்கு அற்ற ஒ க்க, 
    லர்ந்த மாமதம் க்கும் அன்ேற! திைசப் ட்ைக        5.10.1 
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    இலங்கு ெவம் சினத்  அம் சிைற எ ழ் வ க் க ழன் 
    உலங்கின் ேமல் எ ந்தன்ன, நீ, குரங்கின்ேமல் உ க்கின், 
    அலங்கல் மாைல நின் யம் நிைனந் , அல் ம் நன் பக ம் 
    கு ங்கும் வன் யர் நீங்குமால், ெவள்ளி அம் குன்றம்.        5.10.2 
 
    உ வ  என்ெகாேலா? உரன் அழி  என்ப  ஒன்  உைடயார் 
    ெப வ  யா  ஒன் ம் காண்கிலர், ேகட்கிலர், ெபயர்ந்தார், 
    சி ைம ஈ  ஒப்ப  யா ? நீ குரங்கின்ேமல் ெசல் ன், 
    வல் க்கும் அன்ேற! நின்ற வர்க்கும் கங்கள்.        5.10.3 
 
    அன்றி ம் உனக்கு ஆள் இன்ைம ேதான் மால்'அரச! 
    ெவன்றி இல்லவர் ெமல் ேயார் தைமச் ெசல விட்டாய் 
    நன்  நீ இன்  காண் ேயல் எைமச் ெசல நயத்தி 
    என்  ைகெதா  இைறஞ்சினர்; அரக்க ம் இைசந்தான்.        5.10.4 
 
    பைடத்தைலவர் கட்டைள 
 
    உலகம் ன்றிற்கும் தன்ைம ெபற்ேறார் என உயர்ந்தார் 
    திலகம் மண் உற வணங்கினர்; ேகாயி ல் தீர்ந்தார்; 
    அலகில் ேதர் பாி காிெயா  ஆள் மிைடந்த ேபார் அரக்கர் 
    'ெதாைல  இலாத  க ம் என வ க'எனச் ெசான்னார்.        5.10.5 
 
    பைட திர தல் 
 
    ஆைன ேமல் ரசு அைறந்தனர் வள் வர் அைழத்தார் 
    ேபன ேவைலயில் ைட பரந்த  ெப ம் ேசைன; 
    ேசாைன மா மைழ கில் எனப் ேபார்ப் பைண ைவத்த; 
    மீன வான் இ  வில் எனப் பைடக் கலம் மிைடந்த.       5.10.6 
 
    ெவண்ெகா களின் ேதாற்றம் 
 
    தாைன மா ெகா  மைழ ெபா த்  உயர் ெந ம் தாள 
    மான மாற்  அ  மா தி னிய நாள் உலந்  
    ேபான மாற்றலர் கழ் எனக் கால் ெபாரப் ரண்ட; 
    வான யாற்  ெவண் திைர என வரம்  இல பரந்த.        5.10.7 
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    பைடகளின் ேபார்க்ேகாலம் 
 
    விர  ெபான் கழல் விசித்தனர்; ெவாிந் உற்  விளங்கச் 
    சரம் ஒ க்கின ட் ம் சாத்தினர்; சைமயக் 
    க வி க்கனர் அரக்கர்; மா பல்லணம் க னப் 
    ரவி இட்ட; ேதர் ட் ன; ப மித்த ட்ைக.        5.10.8 
 
    பைடகளால் நிகழ்ந்தைவ 
 
    ஆ  ெசய்தன ஆைனயின் மதங்கள்; அவ் ஆற்ைறச் 
    ேச  ெசய்தன ேதர்களின் சில் ; அச் ேசற்ைற 
    நீ  ெசய்தன ரவியின் குரம்; மற்ைற நீற்ைற 
    ஈ  ெசய்தன அப் பாிக் க ன மா விலாழி.        5.10.9 
 
    பைடகளின் ேபெரா  
 
    வழங்கு ேதர்களின் இ ப்ெபா  வாசியின் ஆர்ப் ம், 
    ழங்கு ெவம் களிற்  அதிர்ச்சி ம், ெமாய் கழல் ஒ ம், 
    தழங்கு பல் இயத்  அமைல ம், கைட கத்  ஆழி 
    ழங்கும் ஓைதயின் ம்மடங்கு எ ந்த  கி.        5.10.10 
 
    பைடகளின் அள  
 
    ஆழித் ேதர்த் ெதாைக ஐம்பதினாயிரம்; அஃேத 
    சூழிப் ட்ைகக்குத் ெதாைக; அவற்  இரட் யின் ெதாைகய 
    ஊழிக் காற்  அன்ன ரவி; மற்  அவற்றி க்கு இரட்  
    பாழித் ேதாள் ெந ம் பைடக்கலப் பதாதியின் பகுதி        5.10.11 
 
    பைடகளின் ெந க்கம் 
    கூய்த் த ம் ெதா ம், த ம் ெதா ம், தாைன ெவம் கு வின் 
    நீத்தம் வந்  வந்  இயங்கி ம் இடன் இன்றி ெந ங்க, 
    காய்த்  அைமந்த ெவம் கதிர்ப் பைட ஒன்  ஒன்  க வித் 
    ேதய்த்  எ ந்தன; ெபாறிக் குலம் மைழக் குலம் தீய.        5.10.12 



 34

 
    யாைனப் பைட 
 
    பண் மணிக் குலம் யாைனயின் ைடெதா ம் பரந்த 
    ஒண் மணிக் குலம் மைழ இைட உ ம் என ஒ ப்ப; 
    கண் மணிக் குலம் கனல் எனக் காந் வ; க ப்பின் 
    தண் மணிக் குலம் மைழ எ  கதிர் எனத் தைழப்ப.        5.10.13 
 
    அரக்க ர க்கு இரங்கிச் சுற்றத்தார் த த்தல் 
 
    ெதாக்க தம் ைட சுாிகுழல் மடந்ைதயர் ெதா க்ைக 
    மக்கள் தாயர் மற்  யாவ ம் த த்தனர் ம கி; 
    'ஒக்க ஏகு ம் குரங்கி க்கு உயிர் தர; ஒ வர் 
    க்கு மீண் லர்'என்  அ  இரங்கினர் லம்பி.        5.10.14 
 
    ஐவ ம் பைடெயா  ெசல்லல் 
 
    ைக பரந்  எ  ேசைன அம் கடல் இைடக் கலந்தார்; 
    ெசய்ைக தாம் வ ம் ேதர் இைடக் கதிர் எனச் ெசல்வார்; 
    ெமய்கலந்த மா நிகர்வ ம் உவைமைய ெவன்றார்; 
    ஐவ ம் ெப ம் தம் ஓர் ஐந் ம் ஒத்  அைமந்தார்.        5.10.15 
 
    ஐவாின் ரம் (5724-5732) 
 
    ந்  இயம் பல கறங்கிட, ைற ைற ெபாறிகள் 
    சிந்தி, அம்  உ  ெகா ம் சிைல உ  எனத் ெதறிப்பார்; 
    வந்  இயம்  உ  னிவர்க்கும் அமரர்க்கும் வ  ஆர், 
    இந்தியம் பைக ஆயைவ ஐந் ம் ஒத்  இையந்தார்.        5.10.16 
 
    வாசவன் வயக் கு ச ம் வ ணன் வன் கயி ம், 
    ஏசில் ெதன் திைசக் கிழவன் தன் எாி ைன எ ம், 
    ஈசன் வன் தனிச் சூல ம் என்  இைவ ஒன் ம் 
    ஊசி ேபாழ்வ  ஓர் வ ச் ெசயா ெந ம் யம் உைடயார்        5.10.17 
 
    சூர் த ந்தவன் மயில் இைடப் பறித்த வன் ேதாைக 
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    பார் பயந்தவன் அன்னத்தின் இறகிைடப் பறித்த 
    ாி ெவம் சிறகு இைட இட் த் ெதா த்தன க்கி 
    ர சூ ைக ெநற்றியின் அயல் இட்  விசித்தார்.        5.10.18 
 
    ெபான் திணிந்த ேதாள் இராவணன் மார்ெபா ம் ெபா த 
    அன்  இழந்த ேகா  அாிந்  இ ம் அழகு உ  குைழயர்; 
    நின்ற வன் திைச ெந ம் களி யாைனயின் ெநற்றி 
    மின் திணிந்த அன ஓைடயின் ர பட்டத்தர்.        5.10.19 
 
    நிதி ெந ம் கிழவைன ெந க்கி நீள் நகர்ப் 
    பதிெயா ம் ெப ம் தி ப் பறித்த பண்ைடநாள் 
    விதி என அன்னவன் ெவந் இட்  ஓடேவ 
    ெபாதிெயா ம் வாாிய ெபாலன் ெகாள் ணினார்.        5.10.20 
 
    இந்திரன் இைச இழந்  ஏகுவான் இகல் 
    தந்தி ன் கடவினன் க தாம் அதன் 
    மந்தர வால் அ  பி த் 'வல்ைலேயல் 
    உந் தி இனி'என வ ந்த ஊற்றத்தார்.        5.10.21 
 
    'பால்நி த்  அந்தணன் பணியன் ஆகி நின் 
    ேகால் நிைனத்திலன்'என உலகம் கூற ம் 
    நீல் நிறத்  இராவணன் னி  நீக்குவான் 
    காலைனக் கா னில் ைகயில் கட் னார்.        5.10.22 
 
    மைலகைள நகும் தட மார்பர் மால் கடல் 
    அைலகைள நகும் ெந ம் ேதாளர் அந்தகன் 
    ெகாைலகைள நகும் ெந ம் ெகாைலயர் ெகால்லன் ஊ  
    உைலகைள நகும் அனல் உமி ம் கண்ணினார்.        5.10.23 
 
    ேதால் கிளர் திைச ெதா ம் உலைகச் சுற்றிய 
    சால் கிளர் ழங்கு எாி தழங்கி ஏறி ம் 
    கால் கிளர்ந்  ஓங்கி ம் காலம் ைக ற 
    மால் கடல் கிளாி ம் சாிக்கும் வன்ைமயார்.        5.10.24 
 
    அணிவகுத்  நிற்கும் ஐவைர அ மன் பார்த்தல் 
 
    இவ் வைக அைனவ ம் எ ந்த தாைனயர் 
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    ெமாய் கிளர் ேதாரணம் அதைன ற்றினார்; 
    ைகெயா  ைக ற அணி ம் கட் னார் 
    ஐய ம் அவர் நிைல அறிய ேநாக்கினான்.        5.10.25 
 
    வானவர் மனநிைல 
 
    அரக்கர  ஆற்ற ம் அள  இல் ேசைனயின் 
    த க்கும் அம் மா தி தனிைமத் தன்ைம ம் 
    ெபா க்கு என ேநாக்கிய ரந்தரர் ஆதியர் 
    இரக்க ம் அவல ம் ளக்கும் எய்தினார்.        5.10.26 
 
    அரக்கர் பைடைய அ மன் ேநாக்குதல் 
 
    'இற்றனர் அரக்கர் இப் பகல் உேள'எனாக் 
    கற்  உணர் மா தி களிக்கும் சிந்ைதயான் 
    ற்  உறச் சுலாவிய  இல் தாைனையச் 
    சுற்  உற ேநாக்கி தன் ேதாைள ேநாக்கினான்.        5.10.27 
 
    அரக்கர் அ மைனப்பற்றிக் க தல் 
 
    ' ன்தைலக் குரங்கு இ  ேபா மால் அமர் 
    ெவன்ற ; விண்ணவர் கைழ ேவெரா ம் 
    தின்ற வல் அரக்கைரத் தி கித் தின்றதால் 
    என்றனர் அயிர்த்தனர் நி தர் எண் இலார்.        5.10.28 
 
    அ மன் ேப வம் ெகாள்ளல் 
 
    ஆயிைட அ ம ம் அமரர்ேகான் நகர் 
    வாயில் நின்  அவ் வழிக் ெகாணர்ந்  ைவத்த மாச் 
    ேசெயாளி ேதாரணத்  உம்பர்ச் ேசண் ெந  
    மீ உயர் விசும்ைப ம் கடக்க ங்கினான்.        5.10.29 
 
    அரக்கர் சினந்  பைடவழங்கல் 
 
    ங்கிய ரைன வியந்  ேநாக்கிய 
    தீங்கு இயல் அரக்க ம் தி கினார் சினம் 
    வாங்கிய சிைலயினர் வழங்கினார் பைட; 
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    ஏங்கிய சங்கு இனம்; இ த்த ேபாிேய.        5.10.30 
 
    அரக்கர் எறிந்த பைடக்கலங்கைள அ மன் ெபா ட்ப த்தாைம 
 
    எறிந்தனர் எய்தனர் எண் இறந்தன 
    ெபாறிந்  எ  பைடக்கலம் அரக்கர்; ெபாங்கினார்; 
    ெசறிந்தன மயிர்ப் றம்;'தின  தீர் றச் 
    ெசாறிந்தனர்'என இ ந்  ஐயன் ங்கினான்.        5.10.31 
 
    அ மன் இ ப் த் ைண எ த்தல் 
 
    உற்  உடன்  அரக்க ம் உ த்  உடற்றினர்; 
    ெசற்  உற ெந க்கினர்; ெச க்கும் சிந்ைதயர்; 
    'மற்ைறயர் வ ம் பாிசு இவைர வல் விைரந்  
    எற் வன்'என எ  அ மன் ஏந்தினான்.        5.10.32 
 
    அ மன் ெசய்த ேபார் (5741-5746) 
 
    ஊக்கிய பைடக ம் உ த்த ர ம் 
    தாக்கிய பாிக ம் த த்த ேதர்க ம் 
    ேமக்கு உயர் ெகா  உைட ேமக மாைல ேபால் 
    க்கிய காிக ம் ரள க்கினான்.        5.10.33 
 
    வார் மதம் காிகளின் ேகா  வாங்கி மா 
    ேதர் படப் ைடக்கும்; அத் ேதாின் சில் யால் 
    ரைர உ ட் ம்; அவ் ரர் வாளினால் 
    தார் உைடப் ரவிையத் ணியத் தாக்குமால்.        5.10.34 
 
    இரண்  ேதர் இரண்  ைகத்தலத் ம் ஏந்தி ேவ  
    இரண்  மால் யாைன பட்  உ ள எற் மால்; 
    இரண்  மால் யாைன ைக இரண் ன் ஏந்தி ேவ  
    இரண்  பா ம் வ ம் பாிைய எற் மால்.        5.10.35 
 
    மா இ  ெந  வைர வாங்கி மண்ணில் இட்  
    ஆயிரம் ேதர் பட அைரக்குமால்; அழித்  
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    ஆயிரம் களிற்ைற ஓர் மரத்தினால் அ த்  
    ஏ எ ம் மாத்திரத்  எற்றி ற் மால்.        5.10.36 
 
    உைதக்கும் ெவம் காிகைள; உழக்கும் ேதர்கைள; 
    மிதிக்கும் வன் ரவிைய; ேதய்க்கும் ரைர; 
    வதிக்கும் வல் எ வினால் அைரக்கும் மண் இைட; 
    குதிக்கும் வன் தைல இைட; க க்கும் குத் மால்.        5.10.37 
 
 
    விைசயின் மான் ேதர்க ம் களி ம் விட்  அகன் 
    திைச ம் ஆகாய ம் ெசறியச் சிந் மால்; 
    குைச ெகாள் பாய் பாிெயா ம் ெகாற்ற ேவெலா ம் 
    பிைச மால் அரக்கைரப் ெப ம் கரங்களால்.        5.10.38 
 
    அ மன் கட ல் ழ்த்திய பைடகள் (5747-5750) 
 
    தீ உ  ெபாறி உைடச் ெசம் கண் ெவம் ைக மா 
    மீ உறத் தடக் ைகயால் ரன் சுேதா  
    ஆய் ெப ம் ெகா யன கட ன் ஆழ்வன 
    பாய் உைட ெந ம் கலம் ப வ ேபான்றேவ.        5.10.39 
 
    தாெரா ம் உ ெ◌ளா ம் தடக் ைகயால் தனி 
    ரன் விட்  எறிந்தன கட ன் ழ்வன 
    வாாியின் எ சுடர்க் கட ள் வானவன் 
    ேதாிைன நிகர்த்தன ரவித் ேதர்கேள.        5.10.40 
 
     உற விண் இைட ட்  ழ்வன 
    ஆய் ெப ம் திைரக் கடல் அ வத்  ஆழ்வன 
    ஓய்  இல ரவி வாய் உதிரம் கால்வன 
    வாய் இைட எாி உைட வடைவ ேபான்றேவ.        5.10.41 
 
    வாிந்  உற வல் தில் சுற்றி வா னால் 
    விாிந்  உற ச ன் கட ன் ழ்ந்தவர் 
    திாிந்தனர்; ெசறி கயிற்  அரவினால் திாி 
    அ ம் திறல் மந்தரம் அைனயர் ஆயினார்.        5.10.42 
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    ேபாாில் இரத்தப் ெப க்கு 
 
    ரன் வன்தடக் ைகயால் எ த்  சிய 
    வார் மத காியினில் ேதாின் வாசியின் 
    ாி ெவம் கடல் கக் க தின் ந்தின; 
    ஊாின் ெவம் கு தி ஆ  ஈர்ப்ப ஓ ன.        5.10.43 
 
    பிணக் குவியல் 
 
    பிைறக் கைட எயிற்றின பிலத்தின் வாயின 
    கைறப் னல் ெபாறிேகளா  உமி ம் கண்ணன 
    உ ப்  உ  பைடயின உதிர்ந்த யாக்ைககள் 
    மைறத்தன மகரம் ேதாரணத்ைத வான் உற.        5.10.44 
 
    கவிக் கூற்  
 
    குன்  உள மரம் உள குலம் ெகாள் ேபர் எ  
    ஒன்  அல பல உள உயிர் உண்பான் உள; 
    அன்றினர் பலர் உளர்; ஐயன் ைக உள; 
    ெபான் வ  அல்ல  றத் ப் ேபாவேரா.        5.10.45 
 
    அ மன் அரக்கர் பைடைய ஒழித்தல் 
 
    தல் கண் தல் கன் தாைத ைக 
    ம  எனப் ெபா ந்  ஒளிர் வயிர வான் தனி 
    எ வினில் ெபாலம் கழல் அரக்கர் ஈண் ய 
    கு விைனக் காி எனக் ெகான்  நீக்கினான்.        5.10.46 
 
    அ மைனப் பைடத் தைலவர் அ கல் 
 
    உலந்த  தாைன; உவந்தனர் உம்பர்; 
    அலந்தைல உற்ற  அவ் ஆழி இலங்ைக; 
    கலந்த  அ ம் குர ன் கடல் ஓைத; 
    வலம் த  ேதாளவர் ஐவ ம் வந்தார்;        5.10.47 
 
    ஐவ ம் பல்லாயிரம் அம் கைள வி தல் 
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    ஈர்த்  எ  ெசம் னல் எக்கர் இ க்க 
    ேதர்த் ைண ஆழி அ ந்தினர் ெசன்றார்; 
    ஆர்த்தனர்; ஆயிரம் ஆயிரம் அம்பால் 
    ர்த்தனர்; அஞ்சைன ேதான்ற ம் நின்றான்.        5.10.48 
 
    அ மன் ேதர்ப்ெபாறிையச் சிைதத்தல் 
 
    எய்த க ம்கைண யாைவ ம் எய்தா 
    ெநாய்  அக ம்ப  ைககளின் றா 
    ெபாய் தக  ஒன்  ெபா ந்தி ெந ம் ேதர் 
    ெசய்த க ம் ெபாறி ஒன்  சிைதத்தான்.        5.10.49 
 
    அ மன் ஐவ ள் ஒ வைனப் ெபா  அழித்தல் (5758-5759) 
 
    உற்  உ  ேதர் சிைதயா ன் உயர்ந்தான் 
    ற்றின ரைன வானின் னிந்தான் 
    ெபான் திரள் நீள் எ  ஒன்  ெபா த்தான் 
    எற்றினன்; அஃ  அவன் வில் னில் ஏற்றான்.        5.10.50 
 
    றிந்த  ாி வில்; அம் றிேய ெகாண்  
    எறிந்த அரக்கன் ஓர் ெவற்ைப எ த்தான்; 
    அறிந்த மனத்தவன் அவ் எ ேவ ெகாண்  
    எறிந்த அரக்கைன இன் உயிர் உண்டான்.        5.10.51 
 
    மற்ைற நால்வ ம் அ ம ம் ெபா தல் (5760-5761) 
 
    ஒழிந்தவர் நால்வ ம் ஊழி உ த்த 
    ெகா ந்  உ  தீ என ெவய்த்  ெகாட்பர் 
    ெபாழிந்தனர் வாளி; ைகந்தன கண்கள்; 
    வி ந்தன ேசாாி அவ் ரன் மணித் ேதாள்.        5.10.52 
 
    ஆயிைட ர ம் உள்ளம் அழன்றான்; 
    மாய அரக்கர் வலத்ைத உணர்ந்தான்; 
    மீ எாி உய்ப்ப  ஒர் கல் ெசல விட்டான்; 
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    தீயவர் அச் சிைலையப் ெபா  ெசய்தார்        5.10.53 
 
    நால்வ ள் ஒ வைன அ மன் அழித்தல் (5762-5764) 
 
    ெதா த்த ெதா த்த சரங்கள் ரந்த; 
    அ த்  அகன் மார்பில் அ ந்தி அகன்ற; 
    மிடல் ெதாழிலான் வி  ேதெரா  ெநாய்தின் 
    எ த்  ஒ வன்தைன விண்ணின் எறிந்தான்.        5.10.54 
 
    ஏய்ந்  எ  ேதர் இமிழ் விண்ணிைன எல்லாம் 
    நீந்திய ; ஓ  நிமிர்ந்த ; ேவகம் 
    ஓய்ந்த ; ழ்வதன் ன் உயர் பாாில் 
    பாய்ந்தவன் ேமல் உடன் மா தி பாய்ந்தான்.        5.10.55 
 
    மதத்த களிற்றினில் வாள் அாி ஏ  
    கதத்த  பாய்வ  ேபால் கதிெகாண்  
    குதித்  அவன் மால்வைர ேமனி குழம்ப 
    மிதித்தனன் ெவம் சின ர ள் ரன்.        5.10.56 
 
    அ மன் பின் ம் இ வைர அழித்தல் (5765-5770) 
 
    ண்ட சினத்தவர் வர் னிந்தார் 
    ண் ய ேதரர் சரங்கள் ரந்தார் 
    ேவண் ன ெவம் சமம் ேவ  விைளப்பார் 
    'ஈண்  இனி ஏகுதிர்'என்  எதிர் ெசன்றார்.        5.10.57 
 
    திரண்  உயர் ேதாள் இைண அஞ்சைன சிங்கம் 
    ம ண்  விசும்  உைறேவார்க ம் அஞ்ச 
    ரண்த  ேதர் அைவ ஆண்  ஒ  ன்றின் 
    இரண்ைட இரண்  ைக ம் ெகா  எ ந்தான்.        5.10.58 
 
    ங்கின பாய் பாி; சூதர் உைலந்தார் 
    ங்கின ேதாளவர் விண்ணில் விைசத்தார்; 
    ஆங்கு அ  கண்  அவர் ேபாய் அகலா ன் 
    ஓங்கிய மா தி ஒல்ைலயில் உற்றான்.        5.10.59 
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    கால் நிமிர் ெவம் சிைல ைகயின் இ த்தான்; 
    ஆனவர் ணி ம் வா ம் அ த்தான்; 
    ஏைன ஓர் ெவம் பைட இல்லவர் எஞ்சார் 
    வான் இைட நின்  உயர் மல் ன் மைலந்தார்.        5.10.60 
 
    ெவள்ைள எயிற்றர் க த்  உயா ெமய்யர் 
    பிள்ள விாித்த பிலப் ெப  வாயர் 
    ெகாள்ள உ த் டர் ேகாள் அர  ஒத்தார்; 
    ஒள் இகல் ரன் அ க்கைன ஒத்தான்.        5.10.61 
 
    தாம்  என வா ன் வாிந்  உயர் தாே◌ளா  
    ஏம்பல் இலார் இ  ேதாள்கள் இ த்தான்; 
    பாம்  என நீங்கினர் பட்டனர் ழ்வார்; 
    ஆம்பல் ெந ம்பைக ேபால் அவன் நின்றான்.        5.10.62 
 
    எஞ்சிய ஒ வைன ம் அ மன் ஒழித்தல் 
 
    நின்றனன் ஏைனயன்; நின்ற  கண்டான்; 
    குன்  இைட வா  உ  ேகாளாி ேபால மின் திாி வன் தைல மீ  குதித்தான்; 
    ெபான்றி அவன் வி ேதெரா  க்கான்.        5.10.63 
 
    கவிக் கூற்  
 
    வஞ்ச ம் கள ம் ெவஃகி, வழி அலா வழிேமல் ஓ , 
    நஞ்சி ம் ெகா யர் ஆகி, நைவ ெசயற்கு உாிய நீரார் 
    ெவம் சின அரக்கர் ஐவர், ஒ வேன ெவல்லப்பட்ட 
    அஞ்சு எ ம் லன்கள் ஒத்தார்; அவ ம் நல் அறி  ேபான்றான்.  5.10.64 
 
    அரக்கர் அழிைவ யாவ ங் காணல் 
 
    ெநய் தைல உற்ற ேவல் ைக நி தர் அச் ெச வில் ேநர்ந்தார் 
    உய்தைல உற்  மீண்டார், ஒ வ ம் இல்ைல; உள்ளார், 
    ைக தைலப் சல் ெபாங்கக் க கினர்; காலன் உட்கும் 
    ஐவ ம் உலந்த தன்ைம, அைனவ ம் அைமயக் கண்டார்.  5.10.65 
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    ஐவ ம் அழிந்தைத இராவணனிடம் ெசால்லல் (5774-5775) 
 
    'இ க்கு ம் இன்  நம்ைமக் குரங்கு'என, இரங்கி, ஏங்கி, 
    ம க்கு உ கின்ற ெநஞ்சின் மாதைர, ைவ  ேநாக்கி, 
    உ க்கு ம் ெசால்லான், ஊழித் தீ என உலகம் ஏ ம் 
    சு  ெகாள ேநாக்குவான் தன், ெசவித் ெதாைள தீயச் ெசான்னார்.  5.10.66 
 
    தாைன ம் உலந்த ; ஐவர் தைலவ ம் சைமந்தார்; தாக்கப் 
    ேபானபின் மீள்ேவம் யாேம; அ ம், ேபார் ாிகிலாைம; 
    வாைன ம் ெவன்  உளாைர வல்ைலயின் ம ய றி, 
    ஏைனயர் இன்ைம, ேசாம்பி இ ந்த  அக் குரங்கும் என்றார்  5.10.67 
    ------------------ 
      
     

5.11 அக்ககுமாரன் வைதப் படலம் 5776 - 5825 
 
    அட்சகுமாரன் குரங்ைகப் பற்றித்தரத் தன்ைன அ ப்ப ேவண்டல் (5776-5778) 
 
    ேகட்ட ம், ெவகுளி ெவம் தீ கிளர்ந்  எழ, விலங்கல் மார்பில் 
    ேதா  அலர் ெதாியல் மாைல வண்ெடா ம் சு  ெகாண்  ஏற, 
    ஊட்  அரக்கு உண்ட ேபா ம் நயனத்தான், ஒ ப்பட்டாைனத் 
    தாள் ைண ெதா , ைமந்தன், த த்  இைட த தி என்றான்.        5.11.1 
 
    க்கணான் ஊர்தி அன்ேறல், லகு அ யில் தாேயான் 
    ஒக்க ஊர் பறைவ அன்ேறல், அவன் யில் உரகம் அன்ேறல், 
    திக்கயம் அல்ல, ஆகில், குரங்கின் ேமல் ேசறி ேபாலாம்! 
    இக் கடன் அ ேயற்கு ஈதி; இ த்தி ஈண்  இனிதின் எந்தாய        5.11.2 
 
    'அண்டர் ேகான் தன்ைனப் பற்றித் த க'எனா, அ ேயன் நிற்க, 
    ெகாண்டைன எம் ன் தன்ைனப் பணி, என ெநஞ்சம் ேகா  
    உண்ட ; தீ ம் அன்ேற! உரன் இலாக் குரங்கு ஒன்  ஏ ம், 
    எண் திைச ெவன்ற நீேய, ஏ தி என்ைன என்றான்.        5.11.3 
 



 44

    அட்சகுமாரன் உ திகூறல் (5779-5780) 
 
    ெகாய் தளிர் ேகா ம் வாழ்க்ைகக் ேகாடரத்  உ  ெகாண் , 
    ைகதவம் கண்ணி, ஈண்  ஓர் சி  பழி இைழக்கும் கற்பான், 
    எய்தினன், இைமயா க்கண் ஈசேன என்றேபா ம், 
    ெநாய்தினில் ெவன் , பற்றித் த குெவன் ெநா யின் உன்பால்        5.11.4 
 
    ண்டத் ண் அதனில் ேதான் ம் ேகாள் அாி, சுடர் ெவண் ேகாட்  
    மண் ெதாத்த நிமிர்ந்த பன்றி, ஆயி ம், மைலதல் ஆற்றா ; 
    அண்டத்ைதக் கடந்  ேபாகி, அப் றத்  அக ல், என்பால் 
    தண்டத்ைத இ தி அன்ேற; நின்வயின் தந்திேலேனல்.        5.11.5 
 
    அட்சகுமாரன் விைடெபற் ப் ெப ம்பைட டன் ெசல்லல் (5781-5791) 
 
    என இைவ இயம்பி, "ஈதி விைட" என, இைறஞ்சி நின்ற 
    வைனகழல் வயிரத் திண் ேதாள் ைமந்தைன, மகிழ்ந்  ேநாக்கித் 
    " ைனபாித் ேதர் ேமல் ஏறிச் ேசறி"என் , இைனய ெசான்னான்; 
    ைன மணித் தாாினா ம் ேபார் அணி அணிந்  ேபானான்.       5.11.6 
 
    ஏறினன் என்ப, மன்ேனா, இந்திரன் இக ல் இட்ட, 
    ெறா   ண்ட, ெநாறில் வயப் ரவி ேநான் ேதர்; 
    கூறினர் அரக்கர் ஆசி; கு றின ரசக் ெகாண் ; 
    ஊறின உர த் தாைன ஊழி ேபர் கடைல ஒப்ப.        5.11.7 
 
    ெபா  கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் ட்ைக; ெபாங்கித் 
    திாிவன மீன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் ெசம் ெபான் திண் ேதர்; 
    உ  உ  மணைல எண்ணில் எண்ணலாம் உர த் தாைன; 
    வ  திைர மரபில் எண்ணில் எண்ணலாம் வா ம் வாசி.        5.11.8 
 
    ஆ  இரண்  அ த்த எண்ணின் ஆயிரம் குமரர்; ஆவி 
    ேவ  இலாத் ேதாழர், ெவன்றி அரக்கர்தம் ேவந்தர் ைமந்தர், 
    ஏறிய ேதரர் சூழ்ந்தார், இ தியின் யா ம் உண்பான் 
    சீறிய காலத்தீயின் ெசறி சுடர்ச் சிைககள் அன்னார்.        5.11.9 
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    மந்திரக் கிழவர் ைமந்தர், மதி ெநறி அைமச்சர் மக்கள், 
    தந்திரத் தைலவர் ஈன்ற தனயர்கள் பிற ம், தாைதக்கு 
    அந்தரத்  அரம்ைப மாாில் ேதான்றினர் ஆதி ஆேனார், 
    எந்திரத் ேதரர், சூழ்ந்தார் ஈர் இரண்  இலக்கம் ரர்.        5.11.10 
 
    ேதாமரம், உலக்ைக, சூலம், சுடர், ம , கு சம், ேதாட் , 
    ஏ ம  வாிவில், ேவல், ேகால், ஈட் , வாள், எ , விட்ேட , 
    மா மரம், சு பாசம், வயிர், வைள, வயிரத் தண் , 
    காம  கைணயம், குந்தம், கப்பணம், காலேநமி.        5.11.11 
 
    என்  இைவ தல ஆய எழில் திகழ் பைடகள் ஈண் , 
    மின் திரண்ட அைனய ஆகி ெவயிெலா  நில  ச, 
    ன்  இ ம் ளி ெபாங்கித் தலால் இ தி ெசல்லாப் 
    ெபான் திணி உலகம் ஆன தலம் ஆன மாேதா.        5.11.12 
 
    அட்சகுமாரன் பைடயின் தீய நிமித்தங்க ம் ஆரவார ம் (5788-5791) 
 
    காக ம், க கும், ேப ம், கால ம், கணக்கு இல் காலம் 
    ேசகு உற விைனயின் ெசய்த தீைம ம், ெதாடர்ந்  ெசல்ல; 
    பாகு உள கிளவி ெசவ்வாய் பைடவிழி பைணத்த ேவய்த் ேதாள் 
    ேதாைகயர் மன ம் ெதாக்க ம்பி ம் ெதாடர்ந்  சுற்ற.        5.11.13 
 
    உைழக் குலம் ேநாக்கினார்கள் உலந்தவர்க்கு உாிய மாதர் 
    அைழத்  அ  குர ன் ேவைல அமைலயின், அரவச் ேசைன 
    தைழத்  எ ம் ஒ யின் ஓைச பல் யம் ைவக்கத் தாவி 
    மைழக் குரல் இ யில் ெசான்ன மாற்றங்கள் உைரப்ப மன்ேனா.        5.11.14 
 
    ெவயில் கர மணிகள் சும் விாி கதிர் வி ங்க, ெவய்ய 
    அயில் கர மணிகளா ம் அவிர் ஒளி ப க, அஃ ம் 
    எயிற்  இளம் பிைறகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒ ங்க, யாணர் 
    உயிர்க் குல  இர ம் அன் , பகல் அன் , என்  உணர்  ேதான்ற.       
 5.11.15 
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    ஓங்கு இ ம் தடம் ேதர் ண்ட உைள வயப் ரவி ஒல்கித் 
    ங்கின ழ, ேதா ம் கண்க ம் இடத் த் ள்ள, 
    ங்கின ேமகம் எங்கும் கு தி நீர்த் ளிகள் ழ்ப்ப 
    ஏங்கின காகம் ஆர்ப்ப, இ ளில் விண் இ ப்ப மாேதா.        5.11.16 
 
    அ மன் அட்சகுமாரைனக் காண ம் ஐ ற ம் (5792-5795) 
 
    ெவள்ள ெவம் ேசைன சூழ, விண் உே◌ளார் ெவ வி விம்ம, 
    உள்ளம் ெநாந்  அ ங்கி, ெவய்ய கூற்ற ம் உ வ  உன்ன, 
    ள்ளின சுழல் கண் பல் ேபய் ேதாள் ைடத்  ஆர்ப்ப, ேதான் ம் 
    கள் அவிழ் மாைலயாைனக் காற்றின் ேசய் வர  கண்டான்.       5.11.17 
 
    "இந்திரசித்ேதா? மற்  அவ் இராவணேனேயா?"என்னாச் 
    சிந்ைதயின் உவைக ேதான்ற, னி  உற்ற குரக்குச் சீயம், 
    "வந்தனன்; ந்த  அன்ேறா? மனக் க த் "என்ன வாழ்த்தி, 
    சுந்தரத் ேதாைள ேநாக்கி, இராமைனத் ெதா  ெசான்னான்.       5.11.18 
 
    "எண்ணிய இ வர் தம் ள் ஒ வனால், யா ம் ேநாற்ற 
    ண்ணியம் உளதாய், எம் ேகான் தவத்ெதா ம் ெபா ந்தினாேனல், 
    நண்ணினன் நா ம் நின்ேறன்; கால ம் ந கி நின்றான்; 
    கண்ணிய க மம் இன்ேற க்குெவன் க தின்" என்றான்.        5.11.19 
 
    "பழி இல  உ  என்றா ம், பல தைல அரக்கன் அல்லன்; 
    விழி இைட இைமக்கும் ேமல்நாள் ேவந்ைத ெவன்றா ம் அல்லன்; 
    ெமாழியின் மற்றவர்க்கு ேமலான்; ரண் ெதாழில் கன் அல்லன்; 
    அழிவில் ஒண் குமரன் யாேரா? அஞ்சனக் குன்றம் அன்னான்.        5.11.20 
 
    அ மைன அட்சகுமாரன் எள்ளி நைகத்தல் 
 
    என்றவன் உவந் , விண் ேதாய்,       இந்திர சாபம் என்ன 
    நின்ற, ேதாரணத்தின் உம்பர்       இ ந்த ேபார் நீதியாைன, 
    வன் ெதாழில் அரக்கன் ேநாக்கி,       வாள் எயி  இலங்க நக்கான்; 
    'ெகான்ற  இக்குரங்கு ேபாலாம்!       அரக்கர் தம் குழாத்ைத'என்றான்.       
 5.11.21 
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    ேதர்ப்பாகன் ஏளனமாக எண்ணக் கூடாதெனல் 
 
    அன்னதாம் அச்ெசால் ேகட்ட       சாரதி, "ஐய! ேகண்ேமா! 
    இன்னதாம் என்னலாேமா       உலகியல்? இகழல்! அம்மா! 
    மன்னேனா  எதிர்ந்த வா        குரங்கு என்றால், மற் ம் உண்ேடா? 
    ெசான்ன  ணிவில் ெகாண்        ேசறி" என்  உணரச் ெசான்னான்.       
 5.11.22 
 
    அட்சகுமாரன் வஞ்சினம் கூறல் 
 
    விடம் திரண்  அைனய ெமய்யான்,       அவ் உைர விளம்பக் ேகளா, 
    "இடம் குந் , இைனய ெசய்த       இதெனா , சீற்றம் எஞ்ேசன், 
    ெதாடர்ந்  ெசன் , உலகம் ன் ம்       விெனன், ஒழி  உறாமல் 
    கடந் , பின் குரங்கு என்  ஓ ம்       க ைவ ம் கைளெவன்" என்றான்.       
 5.11.23 
 
    அ ம ம் அரக்கர் பைட ம் ெபா தல் (5799-5805) 
 
    ஆர்த்  எ ந் , அரக்கர் ேசைன, 
          அஞ்சைனக்கு உாிய குன்ைறப் 
    ேபார்த்த ; ெபாழிந்த , அம்மா! 
          ெபாழிபடப் ப வ மாாி; 
    ேவர்த்தனர் திைச காப்பாளர்; 
          ச த்த  விண் ம் மண் ம்; 
    தார்த் தனி ரன், தா ம் 
          தனிைம ம், அவர் ேமல் சார்ந்தான்.        5.11.24 
 
    எறிந்தனர், நி தர் ெவய்தின்       எய்தின பைடகள் எல்லாம், 
    றிந்தன ரன் ேமனி       ட் ன, கர யாைன 
    மறிந்தன, ம ந்த ேத ம்       மான மாக் கு ம், மற் ம் 
    ெநறிந்தன வரம்பில் யாக்ைக,       இலங்ைக தன் நிைலயில் ேபர.        5.11.25 
 
    காய் எாி, ளி ல் கானில்       கலந்  எனக் காற்றின் ெசம்மல் 
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    ஏ எ ம் அளவில் ெகால் ம் <       நி தர்க்கு, ஓர் எல்ைல இல்ைல, 
    ேபாயவர், உயி ம் ேபாகித்       ெதன் லம் படர்தல், ெபாய்யா , 
    ஆயிர ேகா  தர்       உளர்ெகாேலா! நம க்கு அம்மா.        5.11.26 
 
    வர உற்றார் வாரா நின்றார் 
          வந்தவர் வரம்பில் ெவம் ேபார் 
    ெபார உற்ற ெபா  ரன் 
          ம்மடங்கு ஆற்றல் ெபாங்க 
    விரவிப் ேபாய்க் கதிேரான் ஊழி 
          இ திேமல் என்னல் ஆனான் 
    உர த்ேதாள் அரக்கர் எல்லாம் 
          என்  இலா உயிர்கள் ஒத்தார்.        5.11.27 
 
    பிள்ளப்பட்டன, தல் ஓைடக் காி, 
          பிறழ் ெபான் ேதர், பாி, பிைழயாமல், 
    அள்ளல் பட்  அழி கு திப் ெபா னல் 
          ஆறாகப் ப  ேச  ஆக, 
    "வள்ளப்பட்டன மகரக் கடல் என 
          மதில் சுற்றிய பதி "மற க்கு ஓர் 
    ெகாள்ைளப்பட்டன உயிர்" என் ம்ப , 
          ெகான்றான் ஐம் லன் ெவன்றாேறன.        5.11.28 
 
    'ேதேர பட்டன'என்றார் சிலர்; சிலர், 
          'ெத  கண் ெசம் க வயிரத் ேதாள் 
    ேபேர பட்டன'என்றார்; சிலர் சிலர், 
          'பாிேய பட்டன சில'என்றார்; 
    'காேரபட்  அைல தல் ஓைடக் 
          கடகாிேய பட்டன க 'என்றார்; 
    ேநேர பட்டவர் பட, மாேட 
          தனி, நில்லா உயிெரா  நின்றாேர.        5.11.29 
 
    ஆழிப் ெபா பைட நி தப் ெப  வ  
          அடேலார், ஆய்மகள் அ  ேபழ்வாய்த் 
    தாழிப் ப  தயிர் ஒத்தார்; மா தி 
          தனிமத்  என்ப  ஒர் தைகயானான்; 



 49

    ஏழ் இப் வன ம் மிைட வாழ் உயிர்க ம், 
          எறி ேவல் இைளயவர் இனமாக, 
    ஊழிப் ெபயர்வ  ஒர் னல் ஒத்தார்; அனல் 
          ஒத்தான், மா தம் ஒத்தாேன.        5.11.30 
 
    அ ம ம் அட்சகுமார ம் ெபா தல் (5806-5812) 
 
    ெகான்றான் உடன் வ  கு ைவ; சிலர் பலர் 
          குைறகின்றார் உடல் குைலகின்றார்; 
    பின்றா நின்றனர்; உதிரப் ெப நதி 
          ெப கா நின்றன அ கு ஆ ம் 
    நின்றார் நின்றிலர்; தனி நின்றான், ஒ  
          ேநமித் ேதெரா ம் அவன் ேநேர 
    ெசன்றான்; வன் திறல் அயில் வாய் அம் கள் 
          ெதாிகின்றான் விழி எாிகின்றான்.        5.11.31 
 
    உற்றான் இந்திரசித் க்கு இைளயவன்; 
          ஒ  நாேள பலர் உயிர் உண்ணக் 
    கற்றா ம் கம் எதிர் ைவத்தான்; அ  
          கண்டார் விண்ணவர்; கசி  உற்றார்; 
    "எற்ேற மா தி நிைல"என்றார்; இனி 
          "இைமயா விழியிைன இைவ ஒன்ேறா 
    ெபற்றாம், நல்ல  ெபற்றாம்" என்றனர்; 
          பிறியா  எதிர் எதிர் ெசறிகின்றார்.        5.11.32 
 
    எய்தான் வாளிகள் எாி வாய் உமிழ்வன 
          ஈேரழ்; எதிர் அைவ பார் ேசரப் 
    ெபாய்தான் மணி எ  ஒன்றால்; அன் , அ , 
          ெபா யாய் உதிர்  உற வ  வாளி 
    ெவய்  ஆயின பல விட்டான்; ர ம் 
          ேவ  ஓர் பைட இலன் மாறா ெவம் 
    ைக தாேன ெபா  பைட ஆகத் ெதாடர் 
          கால் ஆர் ேதர் அதன் ேமல் ஆனான்.        5.11.33 
 
    ேதாில் ெசன் , எதிர் ேகால் ெகாள்வான் உயிர் 
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          தின்றான்; அப் ெபா  ெசறி திண் ேதர் 
    பாாில் ெசன்ற ; பாிபட்டன, அவன் 
          வாிவில் சிந்திய பகழிக் ேகால், 
    மார்பில் ெசன்றன சில; ெபான் ேதாள் இைட 
          மைற  உற்றன சில; அறேவா ம், 
    ேநாில் ெசன் , அவன் வயிரக் குனிசிைல 
          பற்றிக் ெகாண் , எதிர் உற நின்றான்.        5.11.34 
 
    ஒ  ைகயால் அவன் வயிரச் சிைலதைன 
          உற் ப் பற்ற ம், உரேவா ம் 
    இ  ைகயால், அவன் வ யா ன்னம் அ  
          இற்  ஓ ய ; இவர் ெபான் ேதாளான் 
    சுாிைகயால் எதிர் உ விக் குத்த ம், 
          அதைனச் ெசால் ெகா  வ  தன், 
    ெபா  ைகயால் இைட பிதிர்வித்தான் றி 
          ெபாறி ஓ ம்ப  பறியாேவ.        5.11.35 
 
    வாளாேல ெபாரல் உற்றான்; இற்  அ  
          மண் ேசராத ன், வயிரத் திண் 
    ேதாளாேல ெபார கிப் க்கு, இைட 
          த விக் ெகாண்ட ம், உடல் ற் ம் 
    நீள் ஆர் அயில் என மயிர் ைதத்தன; மணி 
          ெந  வால் அவன் உடல் நிமிர்  உற்  
    மீளாவைக ைட சுற்றிக்ெகாண்ட ; 
          பற்றிக்ெகாண்டனன் ேமல் ஆனான்.        5.11.36 
 
    பற்றிக் ெகாண் , அவன் வ வாள் என 
          ஒளிர் பல் இற்  உக, நிமிர் படர் ைகயால் 
    எற்றி, ெகாண்ட ன் இைட நின்  உமிழ் சுடர் 
          இன மின் இனம் வி வன என்ன 
    ற்றி, குண்டலம் தலாம் அணி உக, 
          ைழ நால் அர  இவர் குடர் நாலக் 
    ெகாற்றத் திண் சுவல் வயிரக் ைக ெகா  
          குத்திப், ைட ஒ  குதி ெகாண்டான்.        5.11.37 
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    அ மன் அட்சகுமாரைன அழித்தல் 
 
    நீத்தாய் ஓ ன உதிரப் ெபா  நதி 
          நீராகச் சிைல பார் ஆகப் 
    ேபாய்த் தாழ் ெதறி தைச அாி சிந்தினப  
          ெபாங்கப் ேபாம் உயிர் ேபாகாமல், 
    மீத்தா நிமிர் சுடர் வயிரக் ைக ெகா  
          பி யா, விண்ெணா  மண் காணத் 
    ேதய்த்தான்; ஊழிெயா  உலகு ஏழ் ேதயி ம் 
          ஒ  தன் கழ் இைற ேதயாதான்.        5.11.38 
 
    எஞ்சிய பைட சிதறி மைறந்  ஓடல் (5814-5816) 
 
    ண் தாழ் கு தியின் ெவள்ளத்  உயிர்ெகா  
          க்கார் சிலர்; சிலர், ெபா  ேபயின் 
    பண்டாரத்  இைட இட்டார் தம் உடல்; 
          பட்டாாில் சிலர் பயம் உந்தத் 
    திண்டா த் திைச அறியா ம கினர்; 
          ெசத்தார் சிலர்; சிலர், ெசல  அற்றார்; 
    கண்டார் கண்ட  ஒர் திைசேய விைச ெகா  
          கால்விட்டார்; பைட ைகவிட்டார்.        5.11.39 
 
    மீனாய் ேவைலயில் உற்றார் சிலர்; சிலர் 
          பசு ஆய் வழிவழி ேமய்  உற்றார்; 
    ஊனார் பறைவயின் வ  ஆனார் சிலர்; 
          சிலர் நான்மைறயவர் உ  ஆனார்; 
    மானார் கண் இள மடவார் ஆயினர் 
          ன்ேன தம் குழல் வகிர்  உற்றார் 
    ஆனார் சிலர்; சிலர், ஐயா நின் சரண் 
          என்றார்; நின்றவர் அாி என்றார்.        5.11.40 
 
    தம் தார ம் உ கிைள ம் தைம எதிர் 
          த ந்ெதா ம்,' ம தமர் அல்ேலாம்; 
    வந்ேதாம் வானவர்'என் , ஏகினர் சிலர்; 
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          சிலர், மா யர் என வாய் விட்டார்; 
    மந்தாரம் கிளர் ெபாழில்வாய் வண் கள் 
          ஆனார் சிலர்; சிலர் ம ள்ெகாண்டார்; 
    இந்  ஆர் எயி கள் அ வித்தார் சிலர், 
          எாிேபால் குஞ்சிைய இ ள்வித்தார்.        5.11.41 
 
    அரக்கியர் அ தரற்றல் 
 
    குண்டலக் குைழ கக் குங்குமக் ெகாங்ைகயார் 
    வண்  அைலத்  எ  குழல் கற்ைற கால் வ ட ஆய் 
    விண்  அலத்தக விைரக் கு த வாய் விாிதலால் 
    அண்டம் உற்  உள ; அவ் ஊர் அ த ேபர் அமைலேய.        5.11.42 
 
    அரக்கியர் ன்ப நிகழ்ச்சி (5818-5822) 
 
    கதிர் எ ந்  அைனய ெசம் தி கக் கணவன்மார் 
    எதிர் எ ந்  அ  வி ந்  அ ேசார் இள நலார் 
    அதிநலம் ேகாைதேசர் ஓதிேயா  அன்  அவ் ஊர் 
    உதிர ம் ெதாிகிலா  இைட பரந்  ஒ கிேய.        5.11.43 
 
    தா  இல் ெவம் ெச  நிலத்  அ , உலந்தவர் தம் ேமல், 
    ஓவியம் ைர நலார் வி ெதா ம், சிலர் உயிர்த்  
    ஏ கண்க ம் இைமத்தனர்கள் ஆம்; இ  எலாம், 
    ஆவி ஒன் , உ  இரண் , ஆதலாேல ெகால் ஆம்?        5.11.44 
 
    ஓ னார் உயிர்கள் நா  உடல்கள் ேபால்; உதவியால் 
    னார்; னார் மிைட உடல் குைவகள் வாய் 
    நா னார் மடம் நலார்; நைவ இலா நண்பைரக் 
    கூ னார்; ஊ னார் உம்பர்வாழ் ெகாம்  அனார்.        5.11.45 
 
    தீட்  வாள் அைனய கண் ெதாிைவ ஓர் தி  அனாள் 
    ஆட்  நின்  அயர்வ  ஓர் அ தைலக் குைறயிைனக் 
    கூட்  "நின் ஆர் உயிர்த் ைணவன் எம் ேகாைன நீ 
    காட் வாய் ஆதி"என்  அ  ைக கூப்பினாள்.        5.11.46 
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    ஏந்தினாள் தைலைய ஓர் எ  அ ம் ெகாம்  அனாள்; 
    காந்தன் நின்  ஆ வான் உயர் கவந்தத்திைன 
    "ேவந்  நீ அலசினாய் வி தியால் நடம்"எனாப் 
    ந் தளிர்க் ைகயினால் ெமய் உறப் ல் னாள்.        5.11.47 
 
    அரக்கியர் ன் ற ம் விண்ணவர் இராவணனிடம் உைரத்த ம் 
 
    நா னார்; நா ேய நைன வ ம் ெகாம்  அனார் 
    வா னார்; கணவர் தம் மார்  உறத் த விேய 
    னார்; அவ்வயின் ெவ வி விண்ணவர்கள் தாம் 
    ஓ னார் அரசன்மாட்  அ கி நின்  உைர ெசய்வார்.        5.11.48 
 
    மந்ேதாதாி லம்பல் 
 
    கயல் மகிழ் கண்மலர் க ழி கான்றிடப் 
    யல் மகிழ் ாிகுழல் ெபா  அளா ற 
    அயன் மகன் மகன் மகன் அ யில் ழ்ந்தனள் 
    மயன் மகள்; வயி  அைலத்  அ  மாழ்கினாள்        5.11.49 
 
    அைனவ ம் அ தல் 
 
    தா  அ ம் தி  நகர்த் ைதயலார் தல் 
    ஏவ ம் இைடவி ந்  இரங்கி ஏங்கினார்; 
    காவலன் கால்மிைச வி ந்  காவல் மாத் 
    ேதவ ம் அ தனர் களிக்கும் சிந்ைதயார்.        5.11.50 
    -------------------- 
     

5.12 பாசப் படலம் 5826 - 5888 
 
    இந்திரசித்தின் ெவகுளி 
 
    அவ் வழி அவ் உைர ேகட்ட ஆண்தைக 
    ெவவ் வழி எாி க ெவகுளி ங்கினான் 
    எவ்வழி உலக ம் குைலய இந்திரத் 
    ெதவ் அழிதர உயர் விசயச் சீர்த்தியான்.        5.12.1 
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    இந்திரசித்  ேபார்க்கு எழல் 
 
    அரம் சுடர் ேவல் தன  இளவல் அற்ற ெசால் 
    உரம் சுட எாி உயிர்த்  ஒ வன் ஓங்கினான்; 
    ரம் சுட வாிசிைலப் ெபா ப்  வாங்கிய 
    பரம் சுடர் ஒ வைனப் ெபா ம் பான்ைமயான்.        5.12.2 
 
    இந்திரசித்  ேதர் ஏ தல் 
 
    ஏறினன் விசும்பி க்கு எல்ைல காட் வான் 
    ஆ  இ  ேபய் ண்ட ஆழித் ேதர்; 
    கூறின கூறின ெசாற்கள் ேகாத்தலால் 
    பீறின ெந ம் திைச பிளந்த  அண்டேம.        5.12.3 
 
    பைடயின் ஆரவாரம் 
 
    ஆர்த்தன, கழ ம் தா ம் ேபாி ம் அசனி அஞ்ச; 
    ேவர்த்  உயிர் குைலய ேமனி ெவ ம்பினன் அமரர் ேவந்தன்; 
    "சீர்த்த  ேபா ம்"என்னாத் ேதவர்க்கும் ேதவர் ஆய 
    ர்த்திகள் தா ம் தத்தம் ேயாகத்தின் யற்சி விட்டார்.        5.12.4 
 
    இந்திரசித்தின் ன்ப ம் ர ம் 
 
    தம்பிைய நிைன ம் ேதா ம் தாைரநீர் த ம் ம் கண்ணான், 
    அம்  இயல் சிைலைய ேநாக்கி வாய் ம த்  உ த்  நக்கான்; 
    "ெகாம்  இயல் மாய வாழ்க்ைகக் குரங்கினால், கு கா வாழ்க்ைக 
    எம்பிேயா ேதய்ந்தான்? எந்ைத கழ் அன்ேறா ேதய்ந்த " என்றான்.        5.12.5 
 
    ேவற்பைட யாைனப்பைட த யவற்றின் மிகுதி 
 
    ேவல் திரண்டன ம், வில் ம் மிைடந்த ம், ெவற்  என்றா ம் 
    கூ  இரண்  ஆக்கும் வாள் ைகக் கு ைவ ம், குணிக்கல் ஆற்ேறம்; 
    ேச  இரண்  அ கு ெசய் ம் ெசறிமதச் சி  கண் யாைன 
    ஆ  இரண்  அஞ்சு ற்றின் இரட் ; ேதர்த் ெதாைக ம் அஃேத.        5.12.6 
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    இந்திரசித்  இராவணன் ேகாயில் கல் 
 
    ஆய மாத் தாைன தான் வந்  அண்மிய ; அண்ம, ஆண்ைமத் 
    தீய வாள் நி தர் ேவந்தர் ேசர்ந்தவர் ேசரத் ேதாில் 
    ஏ எ ம் அளவின் வந்தான்; இராவணன் இ ந்த யாணர் 
    வாயில் ேதாய் ேகாயில் க்கான், அ வி ேசார் வயிரக் கண்ணான்.        5.12.7 
 
    இந்திரசித்  இராவணனிடம் ேபசல் (5833-5836) 
 
    தாள் இைண ழ்ந்தான்; தம்பிக்கு இரங்கினான்; த கணா ம் 
    ேதாள் இைண பற்றி ஏந்தித் த வினான்; அ  ேசார்ந்தான்; 
    வாள் இைண ெந ம் கண் மாதர் வயி  அைலத்  அலறி மாழ்க, 
    மீளி ேபால் ெமாய்ம்பினா ம் விலக்கினன்; விளம்பல் உற்றான்.        5.12.8 
 
    "ஒன்  நீ உ தி ஓராய், உற்  இ ந்  உைளயகிற்றி; 
    வன்திறல் குரங்கின் ஆற்றல் மர ளி உணர்ந்  மன்ேனா, 
    'ெசன்  நீர் ெபா திர்'என் , திறம் திறம் ெச த்தித் தீயக் 
    ெகான்றைன நீேய அன்ேறா? அரக்கர் தம் கு ைவ" என்றான்.        5.12.9 
 
    கிங்கரர், சம் மா , ேக  இலா ஐவர், என்  இப் 
    ைபங்கழல் அரக்கேரா ம் உடன் ெசன்ற ப குதிச் ேசைன, 
    இங்கு ஒ  ேப ம் மீண்டார் இல்ைலேயல், குரங்கு அ , எந்தாய்! 
    சங்கரன், அயன், மால், என்பார் தாம் எ ம் தரத்த  ஆேமா.        5.12.10 
 
    திக்கய வ ம், ேமல்நாள் திாி ரம் தீயச் ெசற்ற 
    க்கணன் கயிைலேயா ம் உலகு ஒ  ன் ம் ெவன்றாய்; 
    அக்கைனக் ெகான்  நின்ற குரங்கிைன ஆற்றல் காண் ; 
    க்கு இனி ெவன் ம் என்றால், லம்  அன்றிப் லைமத்  ஆேமா.        5.12.11 
 
    இராவணனிடம் உ திகூறிப் றப்படல் 
 
    ஆயி ம், "ஐய, ெநாய்தின் ஆண்  எழில் குரங்ைக, நாேன 
    ஏ எ ம் அளவில் பற்றித் த குெவன்; இடர் ஒன்  ஒன் ம், 
    நீ, இனி உழக்கற்பாைல அல்ைல; நீ  இ த்தி;"என் , 
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    ேபாயினன்; இலங்ைக ேவந்தன் ேபார்ச் சினம் ேபாவ  ஒப்பான்.        5.12.12 
 
    பைடயின் பரப்  
 
    உைடந்த வல் இ ள், ேநாற் ப் பல் உ க்ெகா , அக் கதிர்க் குழாங்கள் 
    மிைடந்தன, மிைலச்சி ஆங்கு, ெமய் அணி பல ம் மின்னக் 
    குைடந்  ெவம் பைகவர் ஊன் ேதாய் ெகாற்றப் ேபார் வாள் வில் ச, 
    அைடந்த கார் அரக்கர் தாைன, அக டம் இடம் இன் , என்ன.        5.12.13 
 
    இந்திரசித்  மைலேபால் பைடந வில் நிற்றல் 
 
    ஆழி அம் ேத ம், மா ம், அரக்க ம், உ க்கும் ெசம் கண் 
    சூழி ெவம் ேகால மா ம், வன்றிய நி தர் ேசைன, 
    ஊழி ெவம் கட ல் சுற்ற, ஒ  தனி ந வண் நின்ற 
    பாழி மா ேம  ஒத்தான்; ரத்தின் பன்ைம தீர்த்தான்.        5.12.14 
 
    அ மனால் ேநர்ந்த அழிைவக் க தல் (5840-5842) 
 
    ெசன்றனன் என்ப, மன்ேனா திைசேகளா  உலகம் எல்லாம் 
    ெவன்றவன் இவன் என்றா ம், ரத்ேத நின்ற ரன், 
    அன்  அ  கண்ட வாழி அ மைன, அமாின் ஆற்றல் 
    நன்  என உவைக ெகாண்டான்; யாவ ம் ந க்கம் உற்றார்.        5.12.15 
 
    இைல குலாம் ணினா ம், "இ ம் பிணக் கு தி ஈரத் , 
    அலகு இல் ெவம் பைடகள் தெற◌்றி, அள  இடற்கு அாிய ஆகி, 
    மைலக ம், கட ம், யா ம், கான ம், ெபற் , மற்  ஓர் 
    உலகேம ஒத்த , அம்மா! ேபார்ப் ெப ம் களம்,"என்  உன்னா.        5.12.16 
 
    ெவப்  அைடகில்லா ெநஞ்சில், சிறிய  ஓர் விம்மல் ெகாண்டான்; 
    "அப்  அைட ேவைல அன்ன ெப ைமயார், ஆற்றேலா ம் 
    ஒப்  அைடகில்லார், எல்லாம் உலந்தனர்; குரங்கும் ஒன்ேற; 
    எப் பைட ெகாண்  ெவல்வ ? இராமன் வந்  எதிர்க்கில்;"என்றான்.       
 5.12.17 
    இந்திரசித்  இறந்த ர க்கு இரங்கல் 
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    கண்ணனார், உயிேர ஒப்பார் ைகப் பைடக்கலத்தில் காப்பார், 
    எண்ணலாம் தைகைம அல்லர் இறந்  இைடக் கிடந்தார் தம்ைம 
    மண் ேள ேநாக்கி நின் , வாய்ம த் , உயிர்த்தான்; மாயாப் 
    ண் உேள ேகால் இட்  அன்ன, மானத்தால் ங்குகின்றான்.        5.12.18 
 
    இந்திரசித்  தம் ரம் குைறந்ததென வ ந்தல் 
 
    கான் இைட அத்ைதக்கு உற்ற குற்ற ம், கரனார் பா ம், 
    யான் உைட எம்பி ந்த இ க்க ம் பிற ம் எல்லாம் 
    மானிடர் இ வரா ம் வானரம் ஒன்றினா ம் 
    ஆனிடத்  உள, என் ரம் அழகிற்ேற அம்ம என்றான்.        5.12.19 
 
    இந்திரசித்  பிணக்குவிய ல் தம்பியின் சிைதைவக் கண்  வ ந்தல் (5845-5847) 
 
    நீப்  உண்ட உயிர ஆகி, ெந ப்  உண்ட நிறத்தில் ேதான்றி, 
    ஈர்ப்  உண்டற்கு அாிய ஆய பிணக் குவ , இடறச் ெசல்வான்; 
    ேதய்ப்  உண்ட தம்பி யாக்ைக, சிவப்  உண்ட கண்கள், தீயில் 
    காய்ப்  உண்ட ெசம்பில் ேதான்றக் க ப்  உண்ட மனத்தன் கண்டான்.       
 5.12.20 
 
    தா கன் கு தி அன்ன கு தியில் தனி மாச் சீயக் 
    கூர் உகிர் அைளந்த ெகாற்றக் கனகன் ெமய்க் குழம்பில் ேதான்றத் 
    ேதர் உகக் ைகயில் ரச் சிைல உக, வயிரச் ெசங்கண் 
    நீர் உகக் கு தி சிந்த, ெந ப்  உக உயிர்த்  நின்றான்.        5.12.21 
 
    ெவவ் இைல அயில்ேவல் உந்ைத ெவம்ைமையக் க தி, ர! 
    வவ் தல் கூற் ம் ஆற்றான்; மா மா  உலகின் வாழ்வார், 
    அவ் உலகத்  உளா ம் அஞ்சுவர் ஒளிக்க; ஐயா, 
    எவ் உலகத்ைத உற்றாய் எம்ைம நீத்  எளிதின் எந்தாய்.        5.12.22 
 
    யர ம் ர ம் 
 
    ஆற்றலன் ஆகி, அன்பால் அறி  அழிந் , அய ம் ேவைல, 
    சீற்றம் என்  ஒன்  தாேன ேமல் நிமிர் ெசலவிற்  ஆகித் 
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    ேதாற்றிய ன்ப ேநாைய உள் றத் ரந்த ; அம்மா! 
    ஏற்றம் சால் ஆணிக்கு ஆணி எதிர் ெசலக் கடாய  என்ன.        5.12.23 
 
    இந்திரசித்ைதப் பார்த்த அ மனின் எண்ணம் (5849-5852) 
 
    ஈண்  இ  நிகழ் ழி இரவி ேதர் எனத் 
    ண்  ேதாின் ேமல் ேதான் ம் ேதான்றைல 
    ண்  ப் ரம் சுட கும் ஈசனில் 
    ஆண்டைக வைனகழல் அ மன் ேநாக்கினான்.        5.12.24 
 
    ெவன்ேறன் இதன் ன் சில ரைர என் ம் ெமய்ம்ைம 
    அன்ேறா, கிக் க  எய்த அைழத்த ; அம்மா! 
    ஒன்ேறா இனி ெவல் தல்; ேதாற்றல் அ ப்ப  உள்ளி, 
    இன்ேற அைம ம் இவன்; இந்திரசித் ம் என்பான்.        5.12.25 
 
    கட்ேட  ந ம் கமழ் கண்ணி இக் காைள, என் ைகப் 
    பட்டால், அ ேவ அவ் இராவணன் பா ம் ஆகும்; 
    'ெகட்ேடம்'என எண்ணி, இக் ேக  அ ம் கற்பினாைள 
    விட் , ஏகும்; அ  அன்றி, அரக்க ம் ெவம்ைம தீர்வார்.        5.12.26 
    ஓன்ேறா? இதனால் வ ம் ஊதியம்; ஒண்ைமயாைனக் 
    ெகான்ேறன் எனில், இந்திர ம் யர்ேகா ம் நீங்கும்; 
    இன்ேற க ெகட்ட  அரக்கர் இலங்ைக ர்; 
    ெவன்ேறன் அவ் இராவணன் தன்ைன ம் ேவெரா ; என்றான்.        5.12.27 
 
    அ மன் அரக்கர் பைட டன் ெபா தல் (5853-5858.) 
 
    அக்காைல, அரக்க ம், ஆைன ம், ேத ம், மா ம், 
    க்கால் உலகம் ஒ  ன்ைற ம் ெவன்  ற்றிப் 
    க்கானின் ன் க்கு, உயர் சல் ெப க்கும் ேவைல, 
    மிக்கா ம், ெவகுண்  ஒர் மராமரம் ெகாண்  க்கான்.        5.12.28 
 
    உைத ண்டன யாைன; உ ண்டன யாைன; ஒன்ேறா, 
    மிதி ண்டன யாைன; வி ந்தன யாைன; ேமல் ேமல் 
    ைத ண்டன யாைன; ரண்டன யாைன; ேபாரால் 
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    வைத ண்டன யாைன; மறிந்தன யாைன மண்ேமல்.        5.12.29 
 
    ந்த ேதர்க்குலம்; றிந்தன ேதர்க்குலம், ரண் இற்  
    இ ந்த ேதர்க்குலம்; இற்றன ேதர்க்குலம்; அச்சு இற்  
    ஒ ந்த ேதர்க்குலம்; உக்கன ேதர்க்குலம்; ெநக்குப் 
    ப ந்த ேதர்க்குலம்; பறிந்தன ேதர்க்குலம் ப யில்.        5.12.30 
 
    சிரன் ெநாிந்த ம், கண்மணி சிைதந்த ம், ெசறிதாள் 
    தரன் ெநாிந்த ம், கு இறச் சாய்ந்த ம், தார் ண் 
    உரன் ெநாிந்த ம், உதிரங்கள் உமிழ்ந்த ம், ஒண்ெபான் 
    குரன் ெநாிந்த ம், ெகா ங் க த்  ஒ ந்த ம் குதிைர.        5.12.31 
 
    பி ண்டார்க ம், பிளத்தல் உண்டார்க ம், ெப ம் ேதாள் 
    ஒ ண்டார்க ம், தைல உைடந்தார்க ம், உ வக் 
    க ண்டார்க ம், க த்  இழந்தார்க ம், மரத்தால் 
    அ ண்டார்க ம், அச்சம் உண்டார்க ம் அரக்கர்.        5.12.32 
 
    வட்ட ெவம் சிைல ஓட் ய வாளி ம் வயவர் 
    விட்ட ெவம் திறல் பைடக ம் ரன் ேமல் ழ்ந்த 
    சுட்ட ெமல் இ ம்  அைடகைலச் சு கிலாதன ேபால் 
    பட்ட பட்டன திைசெதா ம் ெபா  ஒ ம் பரந்த.        5.12.33 
 
    இந்திரசித் ம் அ ம ம் பலவைகயாகப் ெபா தல் (5859-5878) 
 
    சிைக எ ம் சுடர் வாளிகள் இந்திரசித்  
    மிைக எ ம் சினத்  அ மன் ேமல் விட்டன ெவந்  
    ைக எ ந்தன எாிந்தன காிந்தன ேபாக 
    நைக எ ந்தன; அழிந்தன வான் உே◌ளார் நாட்டம்.        5.12.34 
 
    ேத ம், யாைன ம், ரவி ம், அரக்க ம், சிந்திப் 
    பாாில் ழ்த ம், தான் ஒ  தனி நின்ற பைணத்ேதாள் 
    ரர் ர ம், வ ம், ெவகுளி ம், ங்க, 
    'வா ம், வா ம்'என் , அைழக்கின்ற அ மன்ேமல் வந்தான்.        5.12.35 
 
    ரந்தரன் தைல ெபாதிர் எறிந்திடப் யல் வானில் 
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    பரந்த பல் உ ம் ஏ  இனம் ெவறித்  உயிர் பைதப்ப, 
    நிரந்தரம் வி வ ம் சுமந்த நீ  உரகன் 
    சிரம் ளங்கிட, அரக்கன் ெவம் சிைலைய நாண் எறிந்தான்.        5.12.36 
 
    ஆண்ட நாயகன் த ம், அய ைட அண்டம் 
    கீண்ட  ஆம் என, கிாி உக, ெந நிலம் கிழிய, 
    நீண்ட மாதிரம் ெவ பட, அவன் ெந ம் சிைலயில் 
    ண்ட நாண் இற, தன் ெந ம் ேதாள் ைடத்  ஆர்த்தான்.        5.12.37 
 
    'நல்ைல நல்ைல! இஞ் ஞாலத் , நின் ஒக்கும் நல்லார் 
    இல்ைல இல்ைலயால், எ ழ் வ க்கு, யாெரா ம் இகல 
    வல்ைல வல்ைல; இன்  ஆகும் நீ பைடத் ைட வாழ் நாட்கு 
    எல்ைல எல்ைல'என் , இந்திரசித் ம் இைசத்தான்.        5.12.38 
 
    நா க்கு எல்ைல ம் நி தராய் உலகத்ைத ந ம், 
    ேகா க்கு எல்ைல ம், ெகா ம் ெதாழிற்கு எல்ைல ம், ெகா ர்! 
    வா க்கு எல்ைல ம் வந்தன; வைகெகாண்  வந்ேதன் 
    ேதா க்கு, எல்ைல ஒன்  இல்ைல; என்  அ ம ம் ெசான்னான்.        5.12.39 
 
    "இச் சிரத்ைதையத் ெதாைலப்ெபன்"என்  இந்திரன் பைகஞன், 
    பச்சிரத்தம் வந்  ஒ கிட, வானவர் பைதப்ப, 
    வச்சிரத்தி ம் வ யன வயிர வான் கைணகள், 
    அச் சிரத்தி ம், மார்பி ம், ெசறித்த ம், அ மன்,        5.12.40 
 
    குறி  வான் என்  குைறந்திலன், ெந ம் சினம் ெகாண்டான், 
    மறி ம் ெவண் திைர மா கடல் உலகு எலாம் வழங்கிச் 
    சிறிய தாய் ெசான்ன தி  ெமாழி ெசன்னியில் சூ , 
    ெநறியில் நின்ற தன் நாயகன் கழ் என நிமிர்ந்தான்.        5.12.41 
 
    பாகம் அல்ல  கண் லன்; அ மைனப் பார்த்தான்; 
    மாக வன்திைச பத்ெதா ம் வரம்  இலா உலகிற்கு 
    ஏகநாதைன எ ழ் வ த் ேதாள் பிணித்  ஈர்த்த 
    ேமகநாத ம், மயங்கினன் ஆம் என வியந்தான்.        5.12.42 
 



 61

    நீண்ட ர ம், ெந ம் தடம் ைககைள நீட் , 
    ஈண்  ெவம் சரம் எய்தன, எய்திடா வண்ணம், 
    மீண்  ேபாய் விழ சி, அங்கு, அவன் மிடல் தடம் ேதர் 
    ண்ட ேபெயா , சாரதி தைரப்படப் ைடத்தான்.        5.12.43 
 
    ஊழிக் காற்  என ஒ  பாித் ேதர் அவண் உதவப் 
    பாழித் ேதாளவன் அத் தடம் ேதர் மிைசப் பாய்ந்தான் 
    ஆழிப் பல்பைட அைனயன அளப்ப அ ம் சரத்தால் 
    வாழிப் ேபார்வ  மா தி ேமனிைய மைறந்தான்.        5.12.44 
 
    உற்ற வாளிகள் உரத்  அடங்கின உக உதறாக் 
    ெகாற்ற மா தி மற்  அவன் ேதர்மிைசக் குதித்தான்; 
    பற்றி வன்ைகயால் பறித்  எறிந்  உலகு எலாம் பலகால் 
    ற்றி ெவன்ற ஓர் ாி ெவம் சிைலயிைன றித்தான்.        5.12.45 
 
    றிந்த வில் ன் வல் ஓைச ேபாய் வதன் ன்னம், 
    மறிந் ேபார் இைட வழிக் ெகாள்வான், வயிர வாள் பைடயால் 
    ெசறிந்த வான் ெப ம் சிைற அற மைலகைளச் ெசயிரா 
    எறிந்த இந்திரன் இட்ட, வான் சிைலயிைன எ த்தான்.        5.12.46 
 
     ேபார் வாளி, ஓர் ெதாைட ெகாண் , ெநாய்தின், 
    மா  ெவம் சினத்  இராவணன் மகன், சிைல வைளத்தான்; 
    ஊ , தன் ெந  ேமனியில் பல பட, ஒல்கி, 
    ஏ  ேசவகன் த ம், சிறி  ேபா  இ ந்தான்.        5.12.47 
 
    ஆர்த்த வானவர், ஆகுலம் கண் , அறி  அழிந்தார்; 
    பார்த்த மா தி, தா  ஒன் , அம் ைகயில் பற்றாத் 
    ர்த்த வாளிகள் ணிபட, ைற ைற சுற்றிப் 
    ேபார்த்த ெபான் ெந  மணி த் தைலயிைடப் ைடத்தான்        5.12.48 
 
    பாரம் மாமரம்,  உைடத் தைலயிைடப் பட ம், 
    தாைரயின் ெந ம் கற்ைறகள், சுற்றின தயங்க; 
    ஆர மால் வைர அ வியில், வழி ெகா ம் கு தி 
    ேசார, நின் , உடன் ளங்கினன் அமரைரத் ெதாைலத்தான்.        5.12.49 
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    நின் , ேபாதம் வந்  உ த ம், நிைற பிைற எயிற்ைறத் 
    தின் , ேதவ ம் அ ண ம் னிவ ம் திைகப்பக் 
    குன்  ேபால் ெந  மா தி ஆக ம் கு ங்க, 
    ஒன்  ேபால், அவன், ஆயிரம் பகழி ேகாத்  எய்தான்.        5.12.50 
 
    உய்த்த ெவம் சரம், உரத்தி ம் கரத்தி ம், ஒளிப்பக் 
    ைகத்த சிந்ைதயன், மா தி, அதிக ம் கனன்றான், 
    வித்தகச் சிைல வி  கைண விைசயி ம் க கி, 
    அத் தடம் ெப ம் ேதெரா ம் எ த் , எறிந் , ஆர்த்தான்.        5.12.51 
 
    கண்ணின் மீச் ெசன்ற இைம இைட கலப்பதன் ன்னம், 
    எண்ணின் மீச் ெசன்ற எ ழ் வ  திறல் உைட இகேலான், 
    ண்ணின் மீச் ெசன்ற ெபாழி லால் பசும் னல் ெபாறிப்ப, 
    விண்ணின் மீச் ெசன்ற ேதெரா ம் பார்மிைச வி ந்தான்.        5.12.52 
 
    வி ந் , பார் அைடயா ன்னம், மின் அன ெமய்யான் 
    எ ந் , மால் விசும்  எய்தினன்; இைட, அவன் பைடயில், 
    ெச ம் தண் மா மணித் ேதர் குலம் யாைவ ம் சிைதய, 
    உ ந்  ேபர்வதன் ன், ெந  மா தி உைதத்தான்.        5.12.53 
 
    இந்திரசித்  அயன்பைட வி தல் (5879-5883) 
 
    ஏ  ேதர் இலன், எதிர் நிற்கும் உரன் இலன், எாியில் 
    சீ  ெவம் சினம் தி கினன், அந்தரம் திாிவான், 
    ேவ  ெசய்வ  ஓர் விைன பிறி  இன்ைமயான், விாிஞ்சன் 
    மா  இலாப் ெப ம் பைடக்கலம் ெதா ப்பதா, மதித்தான்.        5.12.54 
 
    ம், நிற அயினி ம், தீப ம், ைக ம், 
    தா  இல் பாவைனயால் ெகா த் , அ ச்சைன சைமத்தான், 
    ேத ம், யாைவ ம், உலக ம், தி த்திய ெதய்வக் 
    ேகாவில்; நான் கன் பைடக்கலம் தடக்ைகயில் ெகாண்டான்.        5.12.55 
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    ெகாண்  ெகாற்ற ெவம் சிைல ெந நாெணா  கூட் ச் 
    சண்ட ேவகத்த மா தி ேதாெ◌ளா  சாத்தி 
    மண் ளங்கிட மாதிரம் ளங்கிட மதிேதாய் 
    விண் ளங்கிட ேம ம் ளங்கிட விட்டான்        5.12.56 
 
    தணிப்  அ ம் ெப ம் பைடக்கலம், தழல் உமிழ் த கண் 
    பணிக் குலங்க க்கு அரசன  உ விைனப் பற்றித் 
    ணிக்க உற்  உயர் க ழ ம் க்கு உற சுற்றிப் 
    பிணித்த ; அப்ெப  மா தி ேதாள்கைளப் பிறங்க.        5.12.57 
 
    5883.திண் என் யாக்ைகையத் திைச கன் பைட ெசன்  தி க, 
    அண்ணல் மா தி, அன்  தன்பின் ெசன்ற அறத்தின் 
    கண்ணின் நீெரா ம், கனம் ேதாரணத்ெதா ம், கைடநாள் 
    தண் என் மாமதி ேகாெ◌ளா ம் சாய்ந்  எனச் சாய்ந்தான்.        5.12.58 
 
    அ மன் அயன்பைடயில் கட் ப்படல் 
 
    சாய்ந்த மா தி, ச கன்பைட எ ம் தன்ைம 
    ஆய்ந் , மற்  இதன் ஆைணைய அவமதித்  அகல்ைக 
    ஏய்ந்த  அன்  என எண்ணினன், கண் கிழ்த்  இ ந்தான்; 
    'ஓய்ந்த  ஆம் இவன் வ 'என, அரக்கன் வந்  உற்றான்.        5.12.59 
 
    அரக்கர் அ மைனச் சூழல் (5885-5886) 
 
    உற்ற காைலயில், உயிர் ெகாண்  திைசெதா ம் ஒ ங்கி 
    அற்றம் ேநாக்கினர் நிற்கின்ற வாள் எயிற்  அரக்கர், 
    சுற் ம் வந்  உடல் சுற்றிய ெதாைள எயிற்  அரைவப் 
    பற்றி ஈர்த்தனர், ஆர்த்தனர், தெழ◌ித்தனர், பலரால்.        5.12.60 
 
    "குரக்கு நல்வலம் குைறந்த "என் , ஆவலம் ெகாட்  
    இைரக்கும் மா நகர், எறிகடல் ஒத்த ; எம் ம ங்கும் 
    திைரக்கும் மாசுணம், வாசுகி ஒத்த ; ேதவர்; 
    அரக்கர் ஒத்தனர்; மந்தரம் ஒத்தனன் அ மன்.        5.12.61 
 
    அயன்பைடயில் கட் ண்ட அ மன் ேதாற்றம் 
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    க த்த மாசுணம், கனக மா ேமனிையப் பற்ற, 
    அறத் க்கு ஆங்கு ஒ  தனி ைண என நின்ற அ மன், 
    மறத்  மா தம் ெபா த நாள், வாசுகி என்பான் 
    றத் ச் சுற்றிய ேம  மா மைலைய ம் ேபான்றான்.        5.12.62 
 
    இலங்ைகயர் மகிழ்ச்சி 
 
    வந்  இைரத்தனர், ைமந்த ம் மகளி ம் மைழேபால் 
    அந்தரத்தி ம் விசும்பி ம் திைசெதா ம் ஆர்ப்பார்; 
    ந்தி உற்ற ேபர் உவைகக்கு ஓர் கைர இைல; ெமாழியின், 
    இந்திரன் பிணிப்  உண்ட நாள் ஒத்த  அவ் இலங்ைக.        5.12.63 
    ---------------- 
     

5.13 பிணி ட்  படலம் 5889 - 6028 
 
    பிணிக்கப்பட்ட அ மைனக்கண்ட அரக்கர்களின் நிைலைம (5889-5893) 
 
    "எய் மின் ஈ மின் எறிமின் ேபா மின் 
    ெகாய் மின் குடாிைனக் கூ கூ கள் 
    ெசய் மின் மண் இைடத் ேதய்மின் தின் மின் 
    உய் ேமல் இல்ைல நம் உயிர்"என்  ஓ வார்.        5.13.1 
 
    ைமத் தடம் கண்ணியர் ைமந்தர் யாவ ம் 
    ைபத் தைல அர  எனக் கனன் 'ைபதைல 
    இத்தைன ெபா  ெகாண்  இ ப்பேதா?'எனா 
    ெமாய்த்தனர் ெகாைல ெசய யல்கின்றார் சிலர்.        5.13.2 
 
    'நச்சு அைட பைடகளால் ந ம் ஈட்டேதா? 
    வச்சிர உடல் மறி கட ன்வாய் ம த்  
    உச்சியின் அ த் மின் உ த் ; அ  அன்  எனின் 
    கிச்சு இைட இ ம்'எனக் கிளக்கின்றார் சிலர்.        5.13.3 
 
    'எந்ைதைய எம்பிைய எம் ன்ேனார்கைளத் 
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    தந்தைன ேபாக'எனத் த க்கின்றார் பலர்; 
    'அந்தரத்  அமரர்தம் ஆைணயால் இவன் 
    வந்த 'என்  உயிர்ெகாள ம கினார் பலர்.        5.13.4 
 
    'ஓங்கல் அம் ெப வ  உயிாின் அன்பைர 
    நீங்கலம் இன்ெறா  நீங்கினாம்; இனி 
    ஏங்கலம் இவன் சிரம் இ த்தலால் தி  
    வாங்கலம்'என்  அ ம் மாதரார் பலர்.        5.13.5 
 
    அரக்கர்களின் ஆரவாரம் 
 
    ெகாண்டனர் எதிர்ெச ம் ெகாற்ற மாநகர் 
    அண்டம் உற்ற  ெந  ஆர்க்கும் ஆர்ப்  அ ; 
    கண்டம் உற் ள அ ம் கணவர்க்கு ஏங்கிய 
    குண்டல கத்தியர்க்கு உவைக கூரேவ.        5.13.6 
 
    அ மன் இலங்ைகயின் அழி பா கைளக் கண் ெகாண்ேட ெசல் தல் 
 
    வ  உைடக் கனல் பைட வயவர் மால்காி 
    ெகா  உைடத் ேதர் பாி ெகாண்  ச ன் 
    இ படச் சிைதந்த மால் வைரயின் இல் எலாம் 
    ெபா படக் கிடந்தன கண்  ேபாயினான்.        5.13.7 
 
    அ மைனக்கண்ட அரக்கர்கள் நிைல (5896-5899.) 
 
    யி  அைலத்  எ ம்  மரத்தின் ெமாய்ம்  ேதாள் 
    கயி  அைலப்  உண்ட  கண்  காண்கிலா  
    எயி  அைலத்  எ ம் இதழ் அரக்கர் ஏைழயர் 
    வயி  அைலத்  இாிய ன் மயங்கினார் பலர்.        5.13.8 
 
    ஆர்ப்  உற அஞ்சினர் அடங்கினார் பலர் 
    ேபார்ப் றச்ெசய ைனப் கல்கின்றார் பலர் 
    பார்ப் றப் பார்ப் றப் பயத்தினால் பைதத்  
    ஊர்ப் றத்  இாியல் உற்  ஓ வார் பலர்.        5.13.9 
 
    'காந்  உ  கதழ் எயிற்  அரவின் கட்  ஒ  
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    ந் ணர் ேசர்த்  என ெபா ம் வாள் கம்; 
    ேதர்ந்  உ  ெபா ள்ெபற எண்ணிச் ெசய் மின் 
    ேவந்  உறல் ப 'என விளம் வார் சிலர்.        5.13.10 
 
    'ஒளி வ ம் நாகத் க்கு ஒல்கி அன்  தன் 
    எளிவர  இன்  இதன் எண்ணம் ேவ 'எனாக் 
    'களிவ  சிந்ைதயால் காண் ! நங்கைளச் 
    சுளிகிைல ஆம்'எனத் ெதா கின்றார் சிலர்.        5.13.11 
 
    நாகபாசத்ைதப் பற்றி இ த் ச் ெசல் ம் கிங்கரர்களின் வ ைம ம் ெதாைக ம் 
 
    ைபங்கழல் அ மைனப் பிணித்த பாந்தைளக் 
    கிங்கரர் ஒ ைட கிளர்ந்  பற்றினார்; 
    ஐம்பதினாயிரர் அள  இல் ஆற்றலர் 
    ெமாய்ம்பினின் எ ழ்வ க் க ளன் ம்ைமயார்.        5.13.12 
    அரக்கர்கள் கூற்  
 
    'திண் திறல் அரக்கர்தம் ெச க்கு சிந் வான் 
    தண்டல் இல் தன் உ க் கரந்த தன்ைமயான் 
    மண்  அமர் ெதாடங்கினன் வானரத்  உ க் 
    ெகாண்டனன் அந்தகன் ெகால்'என்றார் பலர்.        5.13.13 
    அரக்க ம் அரக்கிய ம் ெந ங்கிநின்  கா தல் 
 
    அரமியம் தலம் ெதா ம் அம்ெபான் மாளிைகத் 
    தரம் உ  நிைலெதா ம் சாளரம் ெதா ம் 
    ரசு எறி கைடெதா ம் இைரத்  ெமாய்த்தனர்; 
    நிைரவைள மகளி ம் நி த ைமந்த ம்.        5.13.14 
 
    அ மைனக் கண்  அரக்கர் சிலர் எண்ணிய  
 
    'கயிைலயின் ஒ  தனிக் கணிச்சி வானவன் 
    மயில் இயல் சீைததன் கற்பின் மாட்சியான் 
    எயில் உைடத் தி நகர் சிைதப்ப எய்தினன் 
    அயில் எயிற்  ஒ  குரங்காய்;' என்பார் சிலர்.        5.13.15 
    ேதவமாதர் பலர் அக்காட்சிையக் காண வந்  கூ தல் 
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    அரம்ைபயர் விஞ்ைசநாட்  அளக வல் யர் 
    நரம்பி ம் இனிய ெசால் நாக நா யர் 
    க ம்  இயல் சித்தியர் இயக்கர் கன்னியர் 
    வரம்  அ  சும்ைமயர் தைலமயங்கினார்.        5.13.16 
 
    அரக்கர் பலர் க த்  
 
    'நீர் இைடக் கண் யில் ெந ய ேநமி ம் 
    தார் உைடத் தனி மலர் உலகின் தாைத ம் 
    ஓர் உடல் ெகாண்  தம் உ வம் மாற்றினர் 
    பார் இைடப் குந்தனர் பைகத் ;' என்பார் பலர்.        5.13.17 
 
    அரக்கரல்லா ஏைனேயார் கண்கலங்குதல் 
 
    அரக்க ம் அரக்கியர் குழா ம் அல்லவர் 
    கரக்கிலர் ெந  மைழக் கண்ணின் நீர் அ  
    விைரக் குழல் சீைததன் ெம  ேநாக்கிேயா? 
    இரக்கேமா? அறத்தின  எண்ைமேய ெகாேலா?        5.13.18 
 
    அ மன் க த்  (5907-5912) 
 
    ஆண் ெதாழில் அ ம ம் அவெரா  ஏகினான் 
    மீண் லன் ேவற ம் வி ம்பல் உற்றிலன் 
    'ஈண்  இ ேவ ெதாடர்ந்  இலங்ைக ேவந்தைனக் 
    காண்டேல நலன்'எனக் க த்தின் எண்ணினான்.        5.13.19 
 
    எந்ைதய  அ ளி ம் இராமன் ேசவ  
    சிந்ைத ெசய் நலத்தி ம் சீைத வானவர் 
    தந்  உள வரத்தி ம் த கண் பாச ம் 
    சிந் ெவன் அயர்  உ  சிந்ைத சீாிதால்.        5.13.20 
 
    வைள எயிற்  அரக்கைன உற்  மந்திரத்  
    அள  உ  திய ம் அறிய ஆைணயால் 
    விைளவிைன விளம்பினால் மிதிைல நா ைய 
    இளகினன் என்வயின் ஈதல் ஏ மால்.        5.13.21 
 
    அல்ல உம் அவ ைடத் ைணவர் ஆயினார்க்கு 
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    எல்ைல ம் ெதாி  உ ம்; எண் ம் ேதறல் ஆம்; 
    வல்லவன் நிைலைம ம் மன ம் ேதறல் ஆம்; 
    ெசால் உக கம் எ ம்  ெசால்லேவ.        5.13.22 
 
    வா  தன் இ தி ம் மரத் க்கு உற்ற ம் 
    கூல ெவம் ேசைனயின் குணிப்  இலாைம ம் 
    ேமலவன் காதலன் வ ம் ெமய்ம்ைமயால் 
    நீல் நிறத்  இராவணன் ெநஞ்சில் நிற்குமால்        5.13.23 
 
    'ஆதலான் அரக்கைன எய்தி ஆற்ற ம் 
    நீதி ம் மனம் ெகாள நி வி நின்ற ம் 
    பாதியின் ேமல் ெசல றி ைபப் ைபயப் 
    ேபாதேல க மம்'என்  அ மன் ேபாயினான்.        5.13.24 
 
    இந்திரசித்  அ மைன இராவணன் மாளிைகக்குக் ெகாண்  ெசல் தல் 
 
    கட ளர்க்கு அரசைனக் கடந்த ேதான்ற ம் 
    ைடவ ம் ெப ம் பைடப் ணாி ேபார்த்  எழ 
    விைட பிணிப்  உண்ட  ேபா ம் ரைனக் 
    குைடெக  மன்னன் இல் ெகாண்  ேபாயினான்.        5.13.25 
    அச்ெசய்திையத் வர் ெசன்  இராவணன்பால் கூ தல் 
 
    வர் ஓ னர் ெதா  ெதால்ைலநாள் 
    மாதிரம் கடந்தவற் கு கி "மன்ன! நின் 
    காதலன் மைர மலர் கட ள் வாளியால் 
    ஏதில் வானரம் பிணிப்  உண்ட  ஆம்"என்றார்.        5.13.26 
    நற்ெசய்தி கூறிய வர்க்கு இராவணன் பாிசளித்தல் 
 
    ேகட்ட ம் கிளர்சுடர் ெகட்ட வான் என 
    ஈட்  இ ள் வி ங்கிய மார்பின் யாைனயின் 
    ேகாட்  எதிர் ெபா த ேபர் ஆரம் ெகாண்  எதிர் 
    நீட் னன் உவைகயின் நிமிர்ந்த ெநஞ்சினான்.        5.13.27 
    அ மைனக் ெகால்லாமல் ெகாண ம்ப  இராவணன் பணித்தல் 
 
    'எல்ைல இல் உவைகயால் இவர்ந்த ேதாளினன் 
    ல் உற மலர்ந்த கண் கு தப் வினன் 
    ஒல்ைலயின் ஓ  நீர் உைரத்  "என் ஆைணயால் 
    ெகால்லைல த க"எனக் கூ ர்'என்றான்.        5.13.28 
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    வர் இராவணன் ஆைணைய இந்திரசித் க்குக் கூ த ம் சீதாேதவியின் 
நிைலைம ம் 
 
    அவ் உைர த ம் ஆைணயால் வ ம் 
    ெதவ் உைர நீக்கினான் அறியச் ெசப்பினார்; 
    இவ் உைர நிகழ் உழி இ ந்த சீைதயாம் 
    ெவவ் உைர நீங்கினாள் நிைல விளம் வாம்.        5.13.29 
 
    அ மன் பிணிப் ண்ட ெசய்திையத் திாிசைட சீைதக்குக் கூ தல் 
 
    "இ த்தனன் க ெபாழில் எண்ணிேலார் பட 
    ஒ த்தனன்"என்  ெகாண்  உவக்கின்றாள் உயிர் 
    ெவ த்தனள் ேசார்  உற ரற்கு உற்றைதக் 
    க த்தல் இல் சிந்ைதயாள் கவன்  கூறினாள்.        5.13.30 
 
    அ ேகட்  வ ந்திய சீைத அ மைனக் குறித் ப் பலகூறிப் லம் தல் (5919-5923) 
 
    ஓவியம் ைக உண்ட  ேபால் ஒளிர் 
    வின் ெமல் இயல் ேமனி ெபா  உறப் 
    பாவி ேவடன் ைகப் பார்ப்  உறப் ேப  உ ம் 
    வி அன்னம் அன்னாள் இைவ ெசால் னாள்.        5.13.31 
 
    உற்  உண்டாய விசும்ைப உ வினாய் 
    ற்  உண்டாய் கைல யாைவ ம் ற் றக் 
    கற்  உண்டாய் ஒ  கள்ள அரக்கனால் 
    பற்  உண்டாய் இ ேவா அறம் பான்ைமேய.        5.13.32 
 
    கடர் கடந்  குந்தைன; கண்டகர் 
    உடர் கடந் ம் நின் ஊழி கடந்திைல 
    அடர் கடந்த திரள் யத்  ஐய! நீ 
    இடர்கள் தந்தைன; வந்  இடர் ேம ேம.        5.13.33 
 
    ஆழி காட்  என் ஆர் உயிர் காட் னாய்க்கு 
    ஊழி காட் ெவன் என்  உைரத்ேதன் அ  
    வாழி காட் ம் என்  உண்  உன் வைரப் யப் 
    பாழி காட்  அ ம் பழி காட் னாய்.        5.13.34 
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    கண்  ேபாயிைன'நீள்ெநறி காட் ட 
    மண்  ேபாாின் அரக்கைன மாய்த்  எைனக் 
    ெகாண்  மன்னவன் ேபாம்'எ ம் ெகாள்ைகையத் 
    தண் னாய் எனக்கு ஆர் உயிர் தந்த நீ.        5.13.35 
 
    சீைத தளர்ந்  ர்ச்சித்தல் 
 
    ஏய பன்னினள் இன்னன; தன் உயிர் 
    ேதயக் கன்  பி  உறத் தீங்கு உ  
    தாையப் ேபாலத் தளர்ந்  மயர்ந்தனள்; 
    தீையச் சுட்ட  ஒர் கற்  எ ம் தீயினாள்.        5.13.36 
 
    இந்திரசித்  அ மைன இராவணன் அரண்மைன ள் ெகாண்  ேசர்தல் 
 
    ெப ம் தைகப் ெபாிேயாைனப் பிணித்த ேபார் 
    ந்தன் மற்ைற உலகு ஒ  ன்ைற ம் 
    அ ம் தவப் பயனால் அரசு ஆள்கின்றான் 
    இ ந்த அப் ெப ங் ேகாயில் ெசன்  எய்தினான்.        5.13.37 
 
    இராவணன் அரசு ற்றி க்கும் சிறப்  (5926-5942) 
 
    தலங்கள் ன்றிற்கும் பிறி  ஒ  மதி தைழத்  என்ன, 
    அலங்கல் ெவண்குைடத் தண் நிழல் அவிர் ஒளி பரப்ப, 
    வலம் ெகாள் ேதாளினான், மண்ணின்  வா ற எ த்த, 
    ெபாலம் ெகாள் மாமணி ெவள்ளி அம் குன்  எனப் ெபா ய.        5.13.38 
 
    ள் உயர்த்தவன் திகிாி ம், ரந்தரன் அயி ம், 
    தள்ளின் க்கணான் கணிச்சி ம், தாக்கிய த ம் ம், 
    கள் உயிர்க்கும் ெமன் குழ யர் கிழ் விரல் கதிர்வாள், 
    வள் உகிர்ப் ெப ங் குறிக ம் யங்களின் வயங்க.        5.13.39 
 
    ன்  ெசம்மயிர்ச் சுடர்ெந ம் கற்ைறகள் சுற்றி, 
    நின்  திக்கு உற, நிரல்படக் கதிர்க் குழாம் நிமிர, 
    ஒன்  சீற்றத்தின் உயிர்ப்  எ ம் ெப ம் ைக உயிர்ப்பத் 
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    ெதன் திைசக்கும் ஓர் வட அனல் தி த்திய  என்ன.        5.13.40 
 
    மரகதக் ெகா ம் கதிெரா  மாணிக்க ெந வாள், 
    நரக ேதயத் ள் ந க்கு உறா இ ைள ம் நக்கச் 
    சிரம் அைனத்ைத ம், திைசெதா ம் திைசெதா ம் ெச த்தி, 
    உரகர்ேகான், இனி  அரசு ற்றி ந்தனன் ஒப்ப.        5.13.41 
 
    குவித்த பல மணி குப்ைபகள், கைலெயா ம் ெகாழிப்பச் 
    சுவிச் சுடர்க் கலன் அணிந்த ெபான் ேதாெ◌ளா  தயங்கப் 
    வித் தடம் படர் ேம ைவப் ெபான்  என்னக் 
    கவித்  மால் இ ம் க ம் கடல் இ ந்த  க ப்ப.        5.13.42 
 
    சிந் ராகத்தின் ெசறி கில் கச்ெசா  ெசறியப் 
    பந்தி ெவண் த்தின் அணிகலன்  நிலாப் பரப்ப 
    இந்  ெவண்குைட நீழ ல் தாரைக இனம் ண்  
    அந்தி வான் உ த்  அல்  ற்றி ந்த  ஆம் என்ன.        5.13.43 
 
    வண்ைமக்கும் தி  மைறகட்கும் வானி ம் ெபாிய, 
    திண்ைமக்கும் தனி உைற ள் ஆம் கம் திைசயில், 
    கண்ைவக்கும் ெதா ம் களிற்ெறா  மாதிரம் காக்கும், 
    எண்மர்க்கும் மற்ைற இ வர்க்கும் ெப ம்பயம் இயற்ற.        5.13.44 
 
    ஏக நாயகன் ேதவிைய எதிர்ந்ததன் பின்ைன 
    நாகர் வாழ் இடம் தல் என நான் கன் ைவகும் 
    மாகம் மால் விசும்  ஈ  என ந வண வைரப்பில் 
    ேதாைக மாதர்கள் ைமந்தாின் ேதான்றினர் சுற்ற.        5.13.45 
 
    வானரங்க ம் வானவர் இ வ ம் மனிதர் 
    ஆன ன் ெதாழிேலார் என இகழ்கின்ற அவ ம் 
    ஏைன நின்றவர் இ யர் சிலர் ஒழிந்  யா ம் 
     நவின்ற ேவல் அரக்கர்தம் கு ெவா  சுற்ற.        5.13.46 
 
    நரம்  கண் அகத்  உள் உைற நைற நிறப் பாண் ல், 
    நிரம்  சில்லாிப் பாணி ம் குற ம் நின்  இைசப்ப, 
    அரம்ைப மங்ைகயர் அமிழ்  உகுத்தால் அன்ன பாடல், 
    வரம்  இல் இன்னிைச ெசவிெதா ம் ெசவிெதா ம் வழங்க.        5.13.47 



 72

 
    கூ  பாணியின் இைசெயா ம் ழெவா ம் கூடத் 
    ேதா  சீ  அ  விழி மனம் ைகெயா ம் ெதாட ம் 
    ஆடல் ேநாக்குறின் அ ம் தவ னிவர்க்கும் அைமந்த 
     மீட்கு ம் ேமனைக ேமல்நைக விளங்க.        5.13.48 
 
    ஊ னார் கத்  உ ம் நைற ஒ  கம் உண்ணக் 
    கூ னார் கக் களிநைற ஒ  கம் கு ப்பப் 
    பா னார் கத்  ஆர் அ  ஒ  கம் ப க 
    ஆ னார் கத்  அணி அ  ஒ  கம் அ ந்த.        5.13.49 
 
    ேதவேரா  இ ந்  அரசியல் ஒ கம் ெச த்த 
    வேரா  மா மந்திரம் ஒ கம் யலப் 
    பாவகாாிதன் பாவகம் ஒ கம் பயிலப் 
    ைவ சானகி உ  ஒ  உம் ஒ கம் ெபா ந்த.        5.13.50 
 
    'காந்தள் ெமல் விரல் சனகி தன் கற்  எ ம் கடைல 
    நீந்தி ஏ வ  எங்ஙன்?'என்  ஒ கம் நிைனயச் 
    சாந்  அளாவிய வன ைல மகளிர் தற் சூழ்ந்தார் 
    ஏந் ம் ஆ யின் ஒ கம் எழி ைன ேநாக்க.        5.13.51 
 
    ெபா ம்பர் ைவகு ேதன் க்கு அ ந் தற்கு அகம் ல ம் 
    மதம்ெபய் வண்  எனச் சனகி ேமல் மனம் ெசல ம கி, 
    ெவ ம் வார், அகம் ெவந்  அழிவார், நகில் விழிநீர் 
    த ம் வார் விழித் தாைரேவல் ேதாள் ெதா ம் தாக்க.        5.13.52 
 
    மா  அளாவிய மகரந்த நைற உண்  மகளிர் 
     அளாவிய கிழ் ைல ெம கிய சாந்தின் 
    ேச  அளாவிய சி  ந ம் சீகரத் ெதன்றல் 
    ஊ  அளாவிய க  என உடல் இைட ைழய.        5.13.53 
 
    திங்கள் வாள் தல் மடந்ைதயர் ேசயாி கிடந்த 
    அம் கயல் தடம் தாமைரக்கு அலாிேயான் ஆகி 
    ெவம் கண் வானவர் தானவர் என்  இவர் விாியாப் 
    ெபாங்கு ைககளாம் தாமைரக்கு இந் ேவ ேபான் .        5.13.54 
 
    இராவணைனக் கண்ட ம் அ மன் சினங்ெகாள் தல் 
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    இ ந்த எண்திைசக் கிழவைன மா தி எதிர்ந்தான்; 
    க ம் திண் நாகத்ைத ேநாக்கிய க ழனில் கனன்றான்; 
    தி ந்  ேதாள் இைட க்கிய 'பாசத்ைதச் சிந்தி, 
    உ ந் ம் நஞ்சு ேபால் பவன்வயின் பாய்ெவன்'என்  உ த்தான்.        5.13.55 
 
    இராவணைனக் ெகால்வதற்கு அ மன் ாிந்த ஆேலாசைன (5944-5947) 
 
    "உறங்குகின்ற ேபா  உயிர் உண்டல் குற்றம்'என்  ஒழிந்ேதன், 
    பிறங்கு ெபான் மணி ஆசனத்  இ க்க ம் ெபற்ேறன், 
    திறங்கள் என் பல சிந்திப்ப ? இவன் தைல சிதறி, 
    அறம் ெகாள் ெகாம்பிைன மீட் , உடன் அகல்ெவன்" என்  அைமந்தான்.       
 5.13.56 
 
    'ேதவர் தானவர் த னர் ேசவகன் ேதவி 
    காவல் கண்  இவண் இ ந்தவர் கண் லன் க வப் 
    பாவகாாிதன்  தைல பறித்திெலன் என்றால் 
    ஏவதாம் இனிேமல் ெச ம் ஆள்விைன?'என்றான்.        5.13.57 
 
    'மா  இ ந்த மற்  இவன் ணர் மங்ைகயர் மயங்கி 
    ஊ  இாிந்திட த்தைல திைசெதா ம் உ ட்  
    ஆடல் ெகாண்  நின்  ஆர்க்கின்ற ; அ  ெகா  அம்மா! 
    ேத  வந்த  ஓர் குரங்கு;' எ ம் வாசகம் சிறிேதா?        5.13.58 
 
    நீண்ட வாள் எயிற்  அரக்கைனக் கண்களின் ேநேர 
    காண்டல் ேவண்  இவ் உயிர் சுமந் , எதிர் சில கழறி, 
    மீண்ட ேபா  உண்  வைசப் ெபா ள்; ெவன்றிேலன் எனி ம் 
    மாண்ட ேபாதி ம் கழ் அன்றி மற் ம் ஒன்  உண்ேடா?        5.13.59 
 
    அ மன் தன் எண்ணம் தகுதியன்ெறன நிைனந்  ேம ம் சிந்தித்தல் (5948-5952) 
 
    என்  ேதாளிைட இ க்கிய பாசம் இற்  ஏகக் 
    குன்றின்ேமல் எ  ேகாள் அாிேய  எனக் குதியில் 
    ெசன்  கூ வன் என்ப  சிந்தைன ெசய்யா 
    நின் , காாியம் அன்  என நீதியின் நிைனந்தான்.        5.13.60 
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    ெகால்லம் ஆம் வரத்த ம் அல்லன் ெகாற்ற ம் 
    ெவல்லல் ஆம் தரத்த ம் அல்லன் ேமைல நாள் 
    அல் எலாம் திரண்  அன நிறத்தன் ஆற்றைல 
    ெவல்லல் ஆம் இராமனால்; பிற ம் ெவல்வேரா?        5.13.61 
 
    என்ைன ம் ெவலற்கு அாி  இவ க்கு; ஈண்  இவன் 
    தன்ைன ம் ெவலற்கு அாி  எனக்கு; தாக்கினால் 
    அன்னேவ காலங்கள் கழி ம் ஆதலால் 
    ன் அ ம் ெச த் ெதாழில் ெதாடங்கல் யேதா? 
           5.13.62 
 
    'ஏ  ேபர் உலகங்கள் யா ம் இன்  உறப் 
    பாழி வன் யங்ேகளா  அரக்கன் பல் தைல 
    ழியில் ரட்டல் என் ணிப்பாம்'என 
    ஊழியான் விளம்பிய உைர ம் ஒன்  உண்டால்.        5.13.63 
 
    'இங்கு ஒ  திங்கேள இ ப்பல் யான்'என 
    அம் கண் நாயகன் தன  ஆைண கூறிய 
    மங்ைக ம் இன் உயிர் றத்தல் வாய்ைமயால்; 
    ெபாங்கு ெவம் ெச விைடப் ெபா  ேபாக்கினால்.        5.13.64 
 
    இவ்வா  ஆேலாசித்  அடங்கி இராவணன கிற் சார்தல் 
 
    ஆதலான் அமர்த்ெதாழில் அழகிற்  அன் ; அ ம் 
    தனாம் தன்ைமேய ய் ; என்  உன்னினான் 
    ேவத நாயகன் தனி ைணவன் ெவன்றிசால் 
    ஏதில் வாள் அரக்கன  இ க்ைக எய்தினான்.       5.13.65 
 
    இந்திரசித்  அ மாைன இராவணற்குக் காட் தல் 
 
    தீட் ய வாள் எனத் ெத  கண் ேதவியர் 
    ஈட் ய கு  இைட இ ந்த ேவந்தற்குக் 
    காட் னன் அ மைனக் கட ன் ஆர் அ  
    ஊட் ய உம்பைர உைலய ஓட் னான்.        5.13.66 
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    இந்திரசித்  அ மைனப் பற்றி இராவணனிடம் கூ தல் 
 
    வனம் எத்தைன? அைவ அைனத் ம் ேபார் கடந் 
    தவைன'உற்  அாி உ  ஆன ஆண்தைக 
    சிவன் எனச் ெசங்கணான் என்னச் ெசய்தவன் 
    இவன்'எனக் கூறி நின்  இ ைக கூப்பினான்.        5.13.67 
 
    இராவணன் அ மைன ெவகுண்  ேநாக்குதல் 
 
    ேநாக்கிய கண்களால் ெநாறில் கனல் ெபாறி 
    க்கிய அ மன் ெமய் மயிர் சு க்ெகாளத் 
    தாக்கிய உயிர்ப்ெபா ம் தவழ்ந்த ெவம் ைக 
    க்கின அவ் உடல் விசித்த பாம்பிேன.        5.13.68 
 
    அ மைன வினா தல் (5957-5961.) 
 
    அன்ன ஓர் ெவகுளியன் அமரர் ஆதியர் 
    ன்னிய ன்னலர் க்கம் சுற் ற 
    'என் இவண் வர ? நீ யாைர?'என்  அவன் 
    தன்ைமைய வினாயினான். கூற்றின் தன்ைமயான்.        5.13.69 
 
    ேநமிேயா? கு சிேயா? ெந ம் கணிச்சிேயா? 
    தாமைரக் கிழவேனா? த கண் பல் தைலப் 
    மி தாங்கு ஒ வேனா? ெபா  ற் வான் 
    நாம ம் உ வ ம் கரந்  நண்ணினாய்!        5.13.70 
 
    நின்  இைசத்  உயிர் கவர் நீலக் காலேனா? 
    குன்  இைசத்  அயில் உற எறிந்த ெகாற்றேனா? 
    ெதன்திைசக் கிழவேனா? திைச நின்  ஆட்சியர் 
    என்  இைசக்கின்றவர் யா ள் யாவன்? நீ.        5.13.71 
 
    அந்தணர் ேவள்வியின் ஆக்கி ஆைணயின் 
    வந்  உற வி த்த  ஓர் வய ெவம் தேமா? 
    ந்  ஒ  மலர் உே◌ளான்'இலங்ைக ற்  உற 
    சிந் 'எனத் தி த்திய த கண் ெதய்வேமா?        5.13.72 
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    'யாைர நீ? என்ைன இங்கு எய்  காரணம்? 
    ஆர் உைன வி த்தவர்? அறிய ஆைணயால் 
    ேசார்  இைல ெசால் தி!'என்னச் ெசால் னான். 
    ேவெரா ம் அமரர்தம் கழ் வி ங்கினான்.        5.13.73 
 
    அ மன் விைட கூறல் (5962-5970) 
 
    ெசால் ய அைனவ ம் அல்ெலன்; ெசான்ன அப் 
    ல் ய வ யிேனார் ஏவல் ண் ேலன்; 
    அல்  அம் கமலேம அைனய ெசங்கண் ஓர் 
    வில் தன் தன் யான்; இலங்ைக ேமயிேனன்.        5.13.74 
 
    'அைனயவன் யார்?'என அறிதி ஆதிேயல் 
    ைனவ ம் அமர ம் வர் ேதவ ம் 
    எைனயவர் எைனயவர் யாவர் யாைவ ம் 
    நிைன  அ ம் அ விைன க்க நின் ே◌ளான்.        5.13.75 
 
    ஈட் ய வ ம் ேமல் நாள் இயற்றிய தவ ம் யாணர்க் 
    கூட் ய பைட ம் ேதவர் ெகா த்த நல் வர ம் ெகாட் ம் 
    தீட் ய அறி ம் எய்தத் தி த்திய பிற ம் எல்லாம் 
    நீட் ய பகழி ஒன்றால் தெலா ம் நீக்க நின்றான்.        5.13.76 
 
    ேதவ ம் பிற ம் அல்லன்; திைச களி  அல்லன்; திக்கில் 
    காவலர் அல்லன்; ஈசன் கயிைல அம் கிாி ம் அல்லன்; 
    வ ம் அல்லன்; மற்ைற னிவ ம் அல்லன்; எல்ைலப் 
     வலயத்ைத ஆண்ட ரவலன் தல்வன் ேபால் ஆம்.        5.13.77 
 
    ேபாத ம் ெபா ந்  ேகள்விப் ைர அ  பய ம் ெபாய் தீர் 
    மாதவம் சார்ந்த தீரா வரங்க ம் மற் ம் ற் ம் 
    யா  அவன் நிைனந்தான் அன்ன பயத்தன ஏ  ேவண் ன் 
    ேவத ம் அற ம் ெசால் ம் ெமய் அற ர்த்தி வில்ேலான்.        5.13.78 
 
    காரணம் ேகட்  ஆயில், கைட இலா மைறயின் கண் ம் 
    ஆரணம் காட்ட மாட்டா அறிவி க்கு அறி ம் அன்ேனான்; 
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    ேபார் அணங்கு இடங்கர் கவ்வப் ெபா நின் ' தேல'என்ற 
    வாரணம் காக்க வந்தான் அமரைரக் காக்க வந்தான்.        5.13.79 
 
    ல ம் ந ம் ஈ ம் இல்ல  ஓர் ம்ைமத்  ஆய 
    கால ம் கடந்  நின்ற காரணன், ைகவில் ஏந்திச் 
    சூல ம் திகிாி சங்கும் கரக ம் றந் , ெதால்ைல 
    ஆல ம் மல ம் ெவள்ளிப் ெபா ப் ம் விட் , அேயாத்தி வந்தான்.        5.13.80 
 
    அறம் தைல நி த்தி, ேவதம் அ ள் சுரந்  அைறந்த நீதித் 
    திறம் ெதாிந்  உலகம் ணச் ெசம் ெநறி ெச த்தித் தீேயார் 
    இறந்  உக நாறித் தக்ேகார் இடர் ைடத்  ஏக, ஈண் ப் 
    பிறந்தனன், தன் ெபான் பாதம் ஏத் வார் பிறப்  அ ப்பான்.        5.13.81 
 
    'அன்னவற்கு அ ைம ெசய்ேவன், நாம ம் அ மன் என்ேபன், 
    நல் தல் தன்ைனத் ேத  நால் ெப ம் திைச ம் ேபாந்த 
    மன்னாில், ெதன்பால் வந்த தாைனக்கு மன்னன், வா  
    தன் மகன், அவன்தன் தன், வந்தெனன் தனிேயன்'என்றான்.        5.13.82 
 
    இராவணன் வா யின் நலங்கைளப் பற்றி வினவக் ேகட்  அ மன் நகுதல் 
 
    என்ற ம் இலங்ைக ேவந்தன், எயி  இனம் எழி  நாப்பண் 
    மின் திாிந்ெதன்ன நக்கு, 'வா  ேசய் வி த்த த! 
    வன் திறல் ஆய வா  வ யன் ெகால்! அரசின் வாழ்க்ைக 
    நன் ெகால்!'என்னேலா ம் நாயகன் தன் நக்கான்.        5.13.83 
    வா  இறந்த ெசய்திைய அ மன் கூ தல் 
 
    'அஞ்சைல, அரக்க! பார்விட் , அந்தரம் அைடந்தான் அன்ேற 
    ெவஞ்சின வா , மீளான்; வா ம் ேபாய் விளிந்த ; அன்ேற, 
    அஞ்சன ேமனியான் தன் அ கைண ஒன்றால் மாழ்கித் 
    ஞ்சினன், எங்கள் ேவந்தன் சூாியன் ேதான்றல்'என்றான்.        5.13.84 
    இராவணன் மற் ம் சில வினா தல் 
 
    'என் உைட ஈட் னால் அவ் வா ைய எ ழ் வாய் அம்பால் 
    இன் உயிர் உண்ட ? இப்ேபா  யாண்ைடயான் இராமன் என்பான்? 
    அன்னவன் ேதவி தன்ைன அங்கதன் நாடல் உற்ற 
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    தன்ைமைய உைரெசய்க'என்னச் சமீரணன் தனயன் ெசால்வான்.        5.13.85 
    அ மன் விைட பகர்தல் (5974-5975) 
 
    'ேதவிைய நா  வந்த ெசங்கணாற்கு எங்கள் ேகாமான் 
    ஆவி ஒன்றாக நட்டான்; 'அ ந் யர் ைடத்தி'என்ன, 
    ஓவியர்க்கு எ த ஒண்ணா உ வத்தன்'உ ைமேயா ம் 
    ேகா இயல் ெசல்வம் ன்ேன ெகா த்  வா ைய ம் ெகான்றான்'.        5.13.86 
 
    'ஆயவன் தன்ெனா  ஆண் த் திங்கள் ஓர் நான்கும் ைவகி 
    ேமய ெவம் ேசைன சூழ, ற்  இனி  இ ந்த ரன், 
    ேபாய் இனி நா ம் என்னப் ேபாந்தனம், குந்த  ஈ 'என்  
    ஏயவன் தன் ெசான்னான், இராவணன் இதைனச் ெசான்னான்.        5.13.87 
 
    இராவணன் இகழ்ந் ைரத்தல் (5976-5977) 
 
    'உம் குலத் தைலவன் தன்ேனா  ஒப்  இலா உயர்ச்சியாைன 
    ெவம் ெகாைல அம்பில் ெகான்றாற்கு ஆள் ெதாழில் ேமல் ெகாண் ேரல், 
    எங்கு உலப்  உ ம் ம் சீர்த்தி? ம்ெமா ம் இையந்த  என்றால் 
    மங்கு ல் ெபா ந்த ஞாலம் மா ைம உைடத் . மாேதா'.        5.13.88 
 
    'தம் ைனக் ெகால்வித் , அன்னாற் ெகான்றவற்கு அன்  சான்ற 
    உம் இனத் தைலவன் ஏவ, யா  எமக்கு உணர்த்தல் உற்ற ? 
    எம் ைனத்  வந்தாய் இகல் ாி தன்ைம என்ைன? 
    ெநாம் எனக் ெகால்லாம்! ெநஞ்சம் அஞ்சைல, வல்தி'என்றான்.        5.13.89 
 
    அ மன் ஆராய்ந்  சில கூறத் ெதாடங்குதல் 
 
    ணர்த்த தாரவன் ெசால் ய ெசாற்கைளப் 
    ணர்த்  ேநாக்கிப்'ெபா  நின்ற நீதிைய 
    உணர்த்தினால் அ  உ ம்'என உன்ன அ ம் 
    குணத்தினான் உம் இைனயன கூறினான்.        5.13.90 
 
    அ மன் கூறிய அறி ைரகள் (5979-5994) 
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     வந்த ; சூாியன் கான் ைள 
    ஏ  ஒன்றிய நீதி இையந்தன 
    சா  என்  உணர்கிற்றிேயல் தக்கன 
    ேகா  இறந்தன நின் வயின் கூ வாம்.        5.13.91 
 
    வறி  ழ்த்தைன வாழ்க்ைகைய; மன் அறம் 
    சிறி ம் ேநாக்கைல; தீைம தி த்தினாய்; 
    இ தி உற் ள ; ஆயி ம் இன் ம் ஓர் 
    உ தி ேகட் ; உயிர் ெந  ஓம் வாய்!        5.13.92 
 
    'ேபாய் இற்றீர்; ம் லன் ெவன்  ேபாற்றிய 
    வாயில் தீர்  அாி  ஆகிய மா தவம் 
    காயில் தீர்  அ ம் ேக  அ ம் கற்பினாள் 
    தீயில் யவைளத் யர் ெசய்ததால்.        5.13.93 
 
    'இன்  ந்த ; நாைளச் சிறி  இைற 
    நின்  ந்த ; அல்லால் இைற நிற்குேமா? 
    ஒன்  ந்த  நல் உணர் உம்பைர 
    ெவன்  ங்கிய க்கம் மிகுத்ததால்.        5.13.94 
 
    "தீைம நன்ைமையத் தீர்த்தல் ஒல்லா "எ ம் 
    வாய்ைம நீக்கிைன; மா தவத்தால் வந்த 
    ய்ைம யவள் தன்வயின் ேதான்றிய 
    ேநாய்ைமயால் ைடக்கின்றைன; ேநாக்கலாய்.        5.13.95 
 
    'திறம் திறம்பிய காமச் ெச க்கினால் 
    மறந்  தத்தம் மதியின் மயங்கினார் 
    இறந்  இறந்  இழிந்  ஏ வேத அலால் 
    அறம் திறம்பினர் ஆர் உளர் ஆயினார்?        5.13.96 
 
    'நாமத்  ஆழ்கடல் ஞாலம் ரந்தவர் 
    ஈமத்தால் மைறந்தார் இளமாதர் பால் 
    காமத்தால் இறந்தார் களிவண்  உைற 
    தாமத் தாாினர் எண்ணி ம் சால்வேரா?        5.13.97 
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    'ெபா ம் காம ம் என்  இைவ ேபாக்கி ேவ  
    இ ள் உண்டாம் என எண்ணலர்; ஈத ம் 
    அ ம் காத ல் தீர்த ம் அல்ல  ஓர் 
    ெத ள் உண்டாம் என எண்ணலர் சீாிேயார்.        5.13.98 
 
    'இச்ைசத் தன்ைமயினில் பிறர் இல் ைன 
    நச்சி நா ம் நைக உற நாண் இலன் 
    பச்ைச ேமனி லர்ந்  பழி ப உம் 
    ெகாச்ைச ஆண்ைம ம் சீர்ைமயில் கூ ேமா?        5.13.99 
 
    'ஓத நீர் உலகு ஆண்டவர் உன் ைணப் 
    ேபாத நீதியர் ஆர் உளர்? ேபாயினார் 
    ேவத நீதி விதிவழி ேமல்வ ம் 
    காதல் நீ அறத்  எல்ைல கடத்திேயா?        5.13.100 
 
    ெவ ப்  உண்டாய ஒ த்திைய ேவண் னால் 
    ம ப்  உண்டாய பின் வாழ்கின்ற வாழ்வினின் 
    உ ப்  உண்டாய் ந  ஓங்கிய நாசிைய 
    அ ப்  உண்டால் அ  அழகு எனல் ஆகுேம.        5.13.101 
 
    பாைர வ பல் பல ெபான் யம் 
    ஈர் ஐஞ்  தைல உள; என்னி ம் 
    ஊர் ஐஞ் ம் க ம் கனல் உள் ெபாதி 
    சீைர  அைவ ேசமம் ெச த் ேமா.        5.13.102 
 
    ' ரம் பிைழப்  அ ம் தீ கப் ெபாங்கிேயான் 
    நரம்  இைழத்தன பாட ன் நல்கிய 
    வரம் பிைழக்கும்; மைற பிைழயாதவன் 
    சரம் பிைழக்கும்'என்  எண் தல் சா ேமா?        5.13.103 
 
    ஈ  இல் நாண் உக எஞ்சல் இல் நல் தி  
    றி ெநாய்திைன ஆகி ைழதிேயா? 
    ேவ ம் இந் நைக ஆய விைனத் ெதாழில் 
    ேதறினார் பலர் காமிக்கும் ெசவ்விேயாய்!        5.13.104 
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    பிறந்  உளார் பிறவாத ெப ம் பதம் 
    சிறந்  உளார் மற் ம் ேதவர்க்கும் ேதவர் ஆய் 
    இறந்  உளார் பிறர் யா ம் இராமைன 
    மறந்  உளார் உளர் ஆகிலர்; வாய்ைமயால்.        5.13.105 
 
    "ஆதலால் தன் அ ம் ெபறல் ெசல்வ ம் 
    ஓ  பல் கிைள ம் உயி ம் ெபறச் 
    சீைதையத் த க"என்  எனச் ெசப்பினான்; 
    ேசாதியான் மகன் நிற்கு எனச் ெசால் னான்.        5.13.106 
 
    இராவணன் நகுதல் 
 
    என்ற ம்'இைவ ெசால் ய  எற்கு ஒ  
    குன்றில் வா ம் குரங்கு ெகால் ஆம்; இ  
    நன்  நன் 'என மாநைக ெசய்தனன்; 
    ெவன்றி என்  ஒன் தான் அன்றி ேவ  இலான்.        5.13.107 
    இராவணன் அ மைன வின தல் 
 
    'குரக்கு வார்த்ைத ம் மானிடர் ெகாற்ற ம் 
    இ க்க; நிற்க; நீ என்ெகால்; அடா! இ ம் 
    ரத்தி ள் த ம்  குந்த பின் 
    அரக்கைரக் ெகான்ற ? அஃ  உைரயாய்'என்றான்.        5.13.108 
    அ மன் விைட 
 
    'காட் வார் இன்ைமயால் க  காவிைன 
    வாட் ேனன்; என்ைனக் ெகால்ல வந்தார்கைள 
    ட் ேனன்; பின் ம் ெமன்ைமயினால் உன்தன் 
    மாட்  வந்த  கா ம் மதியினால்.        5.13.109 
 
    டணன் தனாய் வந்த அ மைனக் ெகால்லல் ஆகா  எனல் (5998-6004) 
 
    என் ம் மாத்திரத்  ஈண்  எாி நீண்  உக 
    மின் ம் வாள் எயிற்றன் சினம் ங்கினான்; 
    ெகான்மின் என்றனன்; ெகால் யர் ேசர்த ம் 
    நின்மின் என்றனன்; டணன் நீதியான்.        5.13.110 
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    ஆண்  எ ந்  நின்  அண்ணல் அரக்கைன 
    நீண்ட ைகயன் வணங்கினன்;'நீதியாய் 
    ண்ட ேகாபம் ைறய  அன்  ஆம்'என 
    ேவண் ம் ெமய் உைர ைபய விளம்பினான்.        5.13.111 
 
    அந்தணன் உலகம் ன் ம் ஆதியின் அறத்தின் ஆற்றல் 
    தந்தவன் அன் க்கு ஆன்ற தவம் ெநறி உணர்ந் , தக்ேகாய்! 
    இந்திரன் க மம் ஆற் ம் இைறவன் நீ, இயம் '  
    வந்தெனன்'என்ற பின் ம் ேகாறிேய? மைறகள் வல்ேலாய்        5.13.112 
 
    தலப் பரப்பின், அண்டப் ெபாகுட் ள், றத் ள், ெபாய்தீர் 
    ேவதம் உற்  இயங்கு ைவப்பின், ேவ  ேவ  இடத்  ேவந்தர், 
    மாதைரக் ெகாைல ெசய்தார்கள் உளர் என வாி ம், வந்த 
    தைரக் ெகான் ளார்கள் யாவேர? ெதால்ைல நல்ேலார்.        5.13.113 
 
    பைகப் லன் அ கி, உய்த்தார் பகர்ந்த  பகர்ந் , பற்றார் 
    மிைகப் லன் அடக்கி, ெமய்ம்ைம விளம் தல் விரதம் ண்ட 
    தைகப் லம் க மத்ேதாைரக் ேகாற ன், தக்கார் யார்க்கும் 
    நைகப் லன் பிறி  உண்டாேமா? நம் குலம் நைவ உண்டாேம?        5.13.114 
 
    த்தைல எஃகன் மற்ைற ராந்தகன் னிவன் ன்னா 
    அத்தைல நம்ைம ேநானா அமரர்க்கும் நைகயிற்  ஆமால்; 
    ெமய்த்தைல உலகம் காக்கும் ேவந்த! நீ, ேவற்ேறார் ஏவ 
    இத்தைல எய்தினாைனக் ெகால் தல், இ க்கம்; இன் ம்.        5.13.115 
 
    'இைளயவள் தன்ைனக் ெகால்லா , இ  ெசவி க்ெகா  ஈர்ந் , 
    'விைள  உைர'என்  விட்டார் ரராய் ெமய்ம்ைம ஓர்வார், 
    கைளதிேயல் ஆவி, நம்பால் இவன் வந்  கண்ணில் கண்ட 
    அள  உைரயாமல் ெசய்தி ஆதி;' என்  அைமயச் ெசான்னான்.        5.13.116 
 
    இராவணன் அ மன் வா ல் தீக்ெகா வப் பணித்தல் 
 
    "நல்ல  உைரத்தாய்; நம்பி! இவன் நைவ ெசய்தாேன ஆனா ம், 
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    ெகால்லல் ப ேத; ேபாய் இைட நீ கூறிக் ெகாணர்தி க " என்னாத் 
    "ெதால்ைல வாைல லம் அறச் சுட்  நகைரச் சூழ்ேபாக்கி, 
    எல்ைல கடக்க வி மின்கள்" என்றான்; நின்றார் இைரத்  எ ந்தார்.        5.13.117 
 
    காலத் ,'அயன் பைடேயா  இ ப்ப ஆகா  அனல் இ தல்; 
    ய பாசம் எனப் பல ம் ெகாணர்ந்  பிணிமின் ேதாள்'என்னா 
    ேமய ெதய்வப் பைடக்கலத்ைத விட்டான், அமரர் ேபார் ெவன்றான்; 
    ஏ எனா ன் இைட க்குத் ெதாைடவன் கயிற்றால் பிணித்  ஈர்த்தார்.       
 5.13.118 
 
    அரக்கர்கள் கண்ட கயி கைளெயல்லாம் ெகாண்  வ தல் 
 
    நாட் ன் நகாின் ந  உள்ள கயி  நவி ம் தைகைமயேவ! 
    ட் ன் ஊசல் ெந ம் பாசம் அற்ற; ேத ம் விசி றந்த; 
    மாட் ம் ரவி ஆயம் எலாம் ம வி வாங்கும் ெதாைட அழிந்த; 
    ட் ம் வல்  ட்ேடா ம் ரைச இழந்த ேபார் யாைன.        5.13.119 
 
    பல்ேவ  பாசங்களால் அ மைனக் கட் தல் 
 
    மண்ணில் கண்ட, வானவைர வ யின் கவர்ந்த, வரம் ெபற்ற, 
    எண்ணற்கு அாிய ஏைனயைர இக ன் பறித்த, தமக்கு இையந்த 
    ெபண்ணிற்கு இைச ம் மங்கலத்தில் பிணித்த கயிேற இைட பிைழத்த; 
    கண்ணில் கண்ட வன் பாசம் எல்லாம் இட் க் கட் னார்.        5.13.120 
 
    அ மன் மகிழ்தல் 
 
    "கட ள் பைடையக் கடந் , அறத்தின் ஆைண கடந்ேதன் ஆகாேம, 
    வி வித்  அளித்தார் ெதவ்வேர; ெவன்ேறன் அன்ேறா இவர் ெவன்றி; 
    சு விக்கின்ற ,'இவ் ைரச் சு க' என்  உைரத்த ணி "என்  
    ந  உற்  அைமய உற ேநாக்கி, ற் ம் உவந்தான் நைவ அற்றான்.       
 5.13.121 
 
    அ மன் அடங்கிச் ெசல் தல் 
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    ெநாய்ய பாசம் ரம் பிணிப்ப, ேநான்ைம இலன்ேபால் உடல் ணங்கி, 
    ெவய்ய அரக்கர் றத்  அைலப்ப, ம் உணர்ந்ேத, விைர  இல்லா 
    ஐயன், விஞ்ைசதைன அறிந் ம், அறியாதான் ேபால், அவிஞ்ைச எ ம் 
    ெபாய்ைய ெமய் ேபால் ந க்கின்ற ேயாகி ேபான்றான்; ேபாகின்றான்.       
 5.13.122 
 
    அரக்கர் அ மன் வா ல் தீக்ெகா தல் 
 
    ேவந்தன் ேகாயில் வாயிெலா  விைரவில் கடந் , ெவள்ளிைடயின் 
    ேபாந் , றம் நின்  இைரக்கின்ற ெபாைறதீர் மறவர் றம் சுற்ற, 
    ஏந்  ெந வால் கிழி சுற்றி, ற் ம் ேதாய்த்தார் இ  எண்ெணய்; 
    காந்  க ம் தீக் ெகா த்தினார், ஆர்த்தார்; அண்டம் க கலங்க.        5.13.123 
 
    அ மைனக் காண அரக்கர் திர தல் 
 
    ஒக்க ஒக்க உடன் விசித்த உலப்  இலாத உர பாசம், 
    பக்கம் பக்கம் இ  கூ  ஆய்  ஆயிரவர் பற்றினார்; 
    க்க பைடஞர், ைட காப்ேபார், ணாிக் கணக்கர்; றம் ெசல்ேவார் 
    திக்கின் அளவால்; அயல் நின்  காண்ேபார்க்கு எல்ைல ெதாி  அாிதால       
 5.13.124 
 
    அ ம க்கு உற்றைதக் காண வ மா  அரக்கர் அைனவைர ம் அைழத்தல் 
 
    'அந்த நக ம் க  கா ம் அழிவித் , அக்கன் தலாேயார் 
    சிந்த றிச், சீைதெயா ம் ேபசி, மனிதர் திறம் ெசப்ப, 
    வந்த குரங்கிற்கு உற்றதைன, வம்மின் காண வம்'என்  
    தம் தம் ெத ம் வாயில்ெதா ம் யா ம் அறியச் சாற்றினார்.        5.13.125 
 
    அ ம க்கு உற்ற  ேகட்ட பிராட்  வ ந்தல் 
 
    ஆர்த்தார், அண்டத்  அப் றத் ம் 
          அறிவிப்பார் ேபால்; அங்ேகா  இங்கு 
    ஈர்த்தார், ரசம் எற்றினார், 
          இ த்தார், தெழ◌ித்தார், எம் ம ங்கும் 
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    பார்த்தார், ஓ ச் சானகிக்கும் 
          பகர்ந்தார்; அவ ம் உயிர் பைதத்தாள், 
    ேவர்த்தாள், உலந்தாள், விம்மினாள், 
          வி ந்தாள், அ தாள், ெவய்  உயிர்த்தாள்        5.13.126 
 
    பிராட்  அங்கியங் கட ைள ேவண்டல் 
 
    'தாேய அைனய க ைணயான் ைணைய, யா ம் தக  இல்லா 
    நாேய அைனய வல் அரக்கர் ந யக் கண்டால், நல்காேயா? 
    நீேய உலகுக்கு ஒ  சான் ; நிற்ேக ெதாி ம், கற்பினால் 
    ேயன் என்னில் ெதா கின்ேறன், எாிேய அவைனச் சுடல்'என்றாள        5.13.127 
 
    அனல் குளிர்தல் (6016-6018) 
 
    ெவ த்த ெமல் நைகயவள் விளம் ம் ஏல்ைவயின் 
    ஒளித்த ெவம் கனலவன் உள்ளம் உட்கினான்; 
    தளிர்த்தன; மயிர்ப் றம் சி ர்ப்பத் தண்ைமயால் 
    குளிர்த்த ; அக் குாிசில் வால் என்  கூரேவ.        5.13.128 
 
    மற்  இனிப் பல என்? ேவைல வட அனல், வி அளாய 
    கற்ைற ெவம் கன , மற்ைறக் காயம் தீ, னிவர் காக்கும் 
    ற்  ம்ைமச் ெசந்தீ, ப் ரம் ங்கச் சுட்ட 
    ெகாற்றவன் ெநறறிக் கண்ணின் வன்னி ம், குளிர்ந்த அன்ேற. 129 
 
    அண்ட ம் கடந்தான் அம் ைக அன ம் குளிர்ந்த ; அங்கிக் 
    குண்ட ம் குளிர்ந்த; ேமகத்  உ ம் எலாம் குளிர்ந்த; ெகாற்றச் 
    சண்ட ெவம் கதிர ஆகித் தழங்கு இ ள் வி ங்கும் தா  இல் 
    மண்டலம் குளிர்ந்த; மீளா நரக ம் குளிர்ந்த மாேதா.        5.13.130 
 
    அனல் குளிர்ந்தைமயால் அ மன் மகிழ்தல் 
 
    ெவற்பினால் இயன்ற  அன்ன ேமனிைய வி ங்கி, ெவம் தீ 
    நிற்பி ம், சுடா  நின்ற நீர்ைமைய, நிைனவின் ேநாக்கி, 
    அற்பின் நார் அறாத சிந்ைத அ ம ம்,'சனகன் பாைவ 
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    கற்பினால் இயன்ற 'என்பான், ெபாிய  ஓர் களிப்பன் ஆனான்.        5.13.131 
 
    அ மன் இலங்ைகநகர் ம் கா தல் 
 
    அற்ைற அவ் இரவில், தான் தன் அறிவினால் ம் உன்னப் 
    ெபற்றிலன் எனி ம், ஆண்  ஒன்  உள்ள  பிைழ உறாேம, 
    மற்  உ  ெபாறி ன் ெசல்ல, மைறந்  ெசல் அறி  மானக் 
    கற்றிலா அரக்கர் தாேம காட்ட ன், ெதாியக் கண்டான்        5.13.132 
 
    அ மன் ேமெலழ அரக்கர் ேதாளற்  ழ்தல் 
 
    வ ம் ெதாிய ேநாக்கி ற் ம் ஊர் வில் ெசன்றான், 
    'வ  காலம்'ஈ  என்  எண்ணினன், வ தின் பற்றித் 
    த வினர் இரண்  றாயிரம் யத் தடக்ைக, தாம்ேபா  
    எ  என நால, விண்ேமல் எ ந்தனன்; வி ந்த எல்லாம்.        5.13.133 
 
    அ ம ைடய ேதாற்றம் 
 
    இற்ற வாள் அரக்கர் றாயிரவ ம், இழந்த ேதாளார், 
    ற்றினார் உலந்தார்; ஐயன், ெமாய்ம்பிேனா  உடைல ழ்கச் 
    சுற்றிய கயிற்றிேனா ம் ேதான் வான், அரவின் சுற்றம் 
    பற்றிய க ழன் என்னப் ெபா ந்தனன்; விசும்பின் பாலான்        5.13.134 
 
    அ மன் தன்வாைல இலங்ைகமீ  ெச த்தல் 
 
    ' ன்னலர் ரத்ைத ற் ம் சு ெதாழில் ெதால்ைலேயா ம், 
    பன்னின ெபா ம், நாணப் பாதகர் இ க்ைக பற்ற, 
    மன்னைன வாழ்த்திப் பின்ைன வயங்கு எாி ம ப்ெபன்'என்னாப் 
    ெபான் நகர் மீேத தன்ேபார் வா ைனப் ேபாக விட்டான்        5.13.135 
 
    வா ன் வ ணைன (6024-6025) 
 
    தன் இைறக்கு உ கண் ெவய்ேயார் தாம் இயற்ற ம் ேகட் ,'இன்ேன 
    அன்னவர்க்கு இ தி ஆக, அணி நகர் அழிப்பல்;' என்னாச் 
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    ெசந்நிறச் சிைகய ெவம் ேபார் ம , பின்னர்ச் ேசறல் ஒக்கும்; 
    அல் நிறத்  அண்ணல் தன் அனல்ெக  ெகாற்ற நீள் வால்        5.13.136 
 
    அப்  உறழ் ேவைல கா ம் அலங்கு ேபர் இலங்ைக தன்ைன, 
    எப் றத்தள ம் தீய ஒ  கணத்  எாித்த ேகாட்பால், 
    ப்  உறழ் ேமனி அண்ணல், ேம வில் குைழயத் ேதாளால் 
    ப் ரத்  எய்த ேகாேல ஒத்த ; அம் ாிப் ேபார் வால்        5.13.137 
 
    அ மன் தன் வா ல் பற்றிய தீைய இலங்ைக ம் பர ம்ப  உய்த்தல் 
 
    உகக்கைட, உலகம் யா ம் உணங்குற, ஒ  தன் நாட்டம் 
    சிைகக் ெகா ங் கனைல சும் ெசயல் னம் பயில்வான் ேபால, 
    மிைகத்  எ  தீயர் ஆேயார் விாிநகர் யப், ேபார் வால், 
    தைகத்தல் இல் ேநான்ைம சா ம் தனி ரன், ேசணில் உய்த்தான்        5.13.138 
 
    அ மன் தன் வா ல் பற்றிய தீ டன் இலங்ைக நகர மாளிைகேதா ம் தாவிச் 
ெசல் தல் 
 
    ெவள்ளியின் ெபான்னின் நானா விளங்குபல் மணியின் விஞ்ைச 
    ெதள்ளிய கட ள் தச்சன், ைக யன்  அாிதின் ெசய்த, 
    தள் அ  மைனகள் ேதா ம், ைற ைற தாவிச் ெசன்றான்; 
    ஒள் எாிேயா ம் குன்றத்  ஊழி ழ் உ ெமா  ஒப்பான்        5.13.139 
 
    இலங்ைக நகைர எாி உண்டைம 
 
    நீல் நிற நி தர், யாண் ம் ெநய் ெபாழி ேவள்வி நீக்க, 
    பால் வ  பசியன், அன்பான் மா தி வாைலப் பற்றி, 
    ஆலம் உண்டவன், அன்  ஊட்ட, உலகு எலாம் அழிவின் உண் ம், 
    காலேம என்ன, மன்ேனா கன ம் க தின் உண்டான்.        5.13.140 
    -------------- 
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5.14 இலங்ைக எாி ட்  படலம் 6029 - 6092 
 
    மாளிைககளில் தீப்பற்றல் 
 
    ெகா ையப் பற்றி விதானம் ெகா வி தான் 
    ெந ய ைணத் த வி ெந ம் சுவர் 
    யச் சுற்றி ம் க்கிற்றால்; 
    க  ெகாள் மா நகர் ேதா ம் க ம் கனல்.        5.14.1 
 
    நகரமக்கள் அங்குமிங்கும் ஓ க் கூக்குர டல் 
 
    வாசல் இட்ட எாி மண மாளிைக 
    ச ட்  ம் க்கிற்றால் 
    ஊசல் இட்  என ஓ  உைளந்  உைலப் 
    சல் இட்ட  இாியல் றம் எலாம்.        5.14.2 
 
    மணிமாளிைககளில் மாதர் மயங்கி அலமரல் 
 
    மணியின் ஆய வயங்கு ஒளி மாளிைக 
    பிணியில் ெசம் சுடர்க் கற்ைற ெப க்கலால் 
    திணி ெகாள் தீ உற்ற  உற்றில ேதர்கிலார் 
    அணி வைளக் ைக நல்லார் அலமந்  உளார்.        5.14.3 
 
    ைகயில் அகப்பட்ட மகளிர் 
 
    வான் அகத்ைத ெந ம் ைக மாய்த்தலால் 
    ேபான திக்கு அறியா  லம்பினார்; 
    ேதன் அகத்  மலர் சிலர் சிந்திய 
    கான் அகத்  மயில் அன்ன காட்சியார்.        5.14.4 
 
    தைலயில் தீப்பற்றிய ம் பற்றாத ம் ெதாியாைம 
 
    கூய்க் ெகா ம் னல் குஞ்சியில் கூந்த ல் 
    மீச் ெசாாிந்தனர்; மாத ம் ர ம் 
    ஏய்த்த தன்ைமயினால் எாி இன்ைம ம் 
    தீக் ெகா த்தின ம் ெதாியாைமயால்.        5.14.5 
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    ஒ  தத் வக் க த்  
 
    இல் ல் தங்கு வயங்கு எாி யாைவ ம் 
    ெசால் ன் தீர்ந்தன ேபால்வன ெதால் உ  
    ல் க் ெகாண்டன; மாையப் ணர்ப்  அறக் 
    கல்வித் தம் இயல்  எய் ம் க த்தர் ேபால்.        5.14.6 
 
    ைக ேமேலாங்கி எ தல் 
 
    ஆய  அங்கு ஒர் குறள் உ  ஆய் அ த் 
    தாய் அளந்  உலகங்கள் தரக் ெகாள்வான் 
    மீ எ ந்த காியவன் ேமனியில் 
    ேபாய் எ ந்  பரந்த ; ெவம் ைக.        5.14.7 
 
    எாியினால் யாைனகள் நிறம் மா தல் 
 
    நீலம் நின்ற நிறத்தன கீழ்நிைல 
    மா ன் ெவம் சின யாைனைய மா வ; 
    ேமல் வி ந்  எாி ற் ம் வி ங்கலால் 
    ேதால் உாிந்  கழன்றன; ேதால் எலாம்.        5.14.8 
 
    எ ைமக்கு மாதர் ஒ ங்கல் 
 
    மீ  இமம் கலந்தால் அன்ன ெவம் ைக 
    ேசாதி மங்கலத் தீெயா  சுற்றலால் 
    ேமதி மங்கு ன் ழ் னல் ழ் மட 
    ஓதிமங்களின் மாதர் ஒ ங்கினார்.        5.14.9 
 
    அனற்ெபாறிகளால் கடல்மீன் ம தல் 
 
    ெபா த்  எ ந்  ெப ம் ெபாறி ேபாவன 
    இ க் குலங்களின் ழ்த ல் எங்க ம் 
    ெவ த்த; ேவைல ெவ ம்பிட மீன்குலம் 
    த்  ெவந்  லர்ந்  உயிர் ேசார்ந்தவால்.        5.14.10 
 
    ெபான்மாளிைக உ கித் திரளல் 
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    ப கு தீ ம த்  உள் உறப் பற்றலால் 
    அ கு நீ ய ஆடகத் தாைரகள் 
    உ கி ேவைலயின் ஊ  க்கு உற்றன 
    தி கில் ெபான் ெந ம் தண் ல் திரண்டவால்.        5.14.11 
 
    தைர ம் ெவந்த  
 
    உைரயின் ந்  உலகு உண் ம் எாி அதால் 
    வைர நிவந்  அன்ன பன் மணி மாளிைக 
    நிைர ம் நீள் ெந ம் ேசாைல ம் நிற்குேமா? 
    தைர ம் ெவந்த ; ெபான் எ ம் தன்ைமயால்.        5.14.12 
 
    ைக வா லகத் ம் பரவல் 
 
    கல் ம் வ  ஆம் ைகக் கற்ைறயால் 
    எல்  ெபற்ற ; இைமயவர் நா  இயல் 
    வல்  ேகா  நிவந்தன; மா மணிச் 
    சில்  ஓ ம் திரண்டன ேதர் எலாம்.        5.14.13 
 
    கன ம் கள் கு த்த  
 
    ேபயம் மன்றினில் நின்  பிறங்கு எாி 
    மாயர் உண்ட நற  ம த்ததால்; 
    யர் என்றவர் ைவகு இடம் ன்னினால் 
    தீயர்; அன்றி ம் தீைம ம் ெசய்வரால்.        5.14.14 
 
    கட ம் ேமக ம் ெவப்ப தல் 
 
    த  இலங்ைக தழங்கு எாி தாய்ச் ெசல 
    வ  இல் ேவைல உைலயின் ம கின; 
    எ ம் எ ம் சுடர்க் கற்ைற ெசன்  எய்தலால் 
    கு  தண் னல் ேமகம் ெகாதித்தேவ.        5.14.15 
 
    ேபய்த்ேதைரப் னல் என மயங்கல் 
 
    ஊனில் ஓ ம் எாிெயா  உயங்குவார் 
    கானில் ஓ ம் ெந ம் னல் காண் எனா 
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    வானில் ஓ ம் மகளிர் மயங்கினார் 
    ேவனில் ஓ  அ ம் ேதர் இைட ழ்ந்தனர்.        5.14.16 
 
    வண்  தீச்சுடைரத் தாமைர என மயங்கல் 
 
    ேதன் அவாம் ெபாழில் தீப் படச் சிந்திய 
    ேசாைன மா மலர்த் ம்பி ெதாடர்ந்  அயல் 
    ேபான தீச் சுடர் ண்டாிகத் தடம் 
    கானம் ஆம் என ழ்ந்  காிந்தேவ.        5.14.17 
 
    நற்கடன் ண்ட நங்ைகயர் ம தல் 
 
    "நல் கடம் இ  நம் உயிர் நாயகன் 
    மற்கடம் தெற மாண்டனன்; வாழ்  இலம்; 
    இல் கடந்  இனி ஏகலம் யாம்"எனா 
    வில் கடந்த தல் சிலர் னார்.        5.14.18 
 
    கா ேவெரா ம் காிதல் 
 
     காிந்  றி ெபாறி ஆய் அைட 
    நா காிந்  சிைன ந ம் சாம்பர் ஆய் 
    மீ காிந்  ெந ம் பைண ேவர் உறக் 
    கா காிந்  க ம் காி ஆனேவ.        5.14.19 
 
    விண்ணவர் ஊர்கள் உ கி ஒ கல் 
 
    கார் க்க எ ம் கனல் கற்ைற ேபாய் 
    ஊர் க்க ெவ ப்ப உ க்கின; 
    ர் ஒ க்கம் அறாைமயின் ன்  ெபான் 
    ேவர் வி ப்ப  ேபான்றன விண் எலாம்.        5.14.20 
 
    அரக்க ம் அ ண்  ஆவி ெபறல் (6049-6050) 
 
    ெந க்கி மீ மிைச ஓங்கும் ெந ப்  அழல் 
    ெச க்கும் ெவண் கதிர்த் திங்கைளச் ேசண் உற 
    உ க்க ெமய்யின் அ தம் உகுத்தலால் 
    அரக்க ம் சிலர் ஆவி ெபற்றார் அேரா.        5.14.21 
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    ப தி பற்றி நிமிர்ந்  எ  ைபங் கனல் 
    க கி ற் ம் எாிந்  எ  கார் மைழ 
    அ கு சுற் ம் இ ந்ைதய  ஆய் அதின் 
    உ கு ெபான்திரள் ஒத்தனன் ஒள் கதிர்.        5.14.22 
 
    குதிைரகள் எாிபடல் 
 
    தைள ெகா த்திய தா  எாி தாமணி 
    ைள ெகா த்தி கத்  இைட ெமாய்த்தேபர் 
    உைள ெகா த்த உலந்  உைல  உற்றன; 
    வைள குளப்பின் மணி நிறம் வாசிேய.        5.14.23 
 
    வான் ஏற யன்ற அரக்கர் எாியில் விழல் 
 
    எ ந்  ெபான் தலத்  ஏற ன் நீள் ைகக் 
    ெகா ந்  சுற்ற உயிர்ப்  இலர்; ேகா ம் உற்  
    அ ந் பட்  உளர் ஒத்  அயர்ந்  ஆர் அழல் 
    வி ந்  ற்றினர்; கூற்ைற வி ங்குவார்.        5.14.24 
 
    அரக்கியர் கூந்த ல் தீப்பற்றல் 
 
    ேகாசிகத் கில் உற்ற ெகா ம் கனல் 
    சு இன் உத்தாிகத்ெதா  சுற்  உறா 
    வாச ைமக் குழல் பற்ற மயங்கினார் 
    பாசிைழப் பரைவப் படர் அல்குலார்.        5.14.25 
 
    ஆைடயில் தீப்பற்றிய அரக்கர் கட ல் மண் தல் 
 
    நில  இலங்கிய கி ைன ெந ப்  உண நி தர் 
    இலவி ம் சில த்  உள எ ம் நைக இைளயார் 
    லவியின் கைர கண்டவர் அமிர்  உணப் ண ம் 
    கலவியின் கைர கண் லர் மண் னர் கடல் ேமல்.        5.14.26 
 
    கிளி பைதப்பக் கண்  மகளிர் வ ந்தல் 
 
    பஞ்சரத்ெதா , பசும் நிறக் கிளி ெவந்  பைதப்ப, 
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    அஞ்சனக் கணில் அ வி நீர் ைல ன்றில் அைலப்பக் 
    குஞ்சரத்  அன ெகா நைரத் த  உ ம் ெகாதிப்பால், 
    மஞ்சு உறப் கும் மின் எனப் ைக இைட மைறந்தார்        5.14.27 
 
    ைகப்படலத் ள் மைறந்த மகளிர் 
 
    வைரயிைனப் ைர மாடங்கள் எாி க, மகளிர், 
    ைர இல் ெபான் கலன் வில் இட, விசும்  இைடப் ேபாவார், 
    கைர இல் ண் ைகப் படைலயில் கரந்தனர்; க ங்கத் 
    திைரயின் உள் ெபாதி சித்திரப் பாைவயின் ெசயலார்        5.14.28 
 
    மணம் பரப்பி மலர்ப்ெபாழில் எாிதல் 
 
    அக ம் நல் ந ம் சாந்த ம் த ன அேனகம் 
    கர் இல் நல் மரத்  உ  ெவறி உலகு எலாம் ேபார்ப்பப், 
    பக ம் ஊழியில், கால ெவம் க ம் கனல் ப கும் 
    மகர ேவைலயின், ெவந்தன நந்தன வனங்கள்.        5.14.29 
 
    கற்பகக் கா ம் கன ம் இைடெதாியாைம 
 
    மிைனப் பரந்  எ  ெகா ம் சுடர், உலகு எலாம் வி ங்க, 
    நிைனப்  அ ம் ெப ம் திைச உற விாிகின்ற நிைலயால், 
    சிைனப் பரந் , எாி ேசர்ந்  இலா நின்ற ம், சில, ெவம் 
    கனல் பரந்த ம், ெதாிகில; கற்பகக் கானம்        5.14.30 
 
    ைக கடைல வி ங்கல் 
 
    ம் ெவம் ைக வி ங்க ன், சுற்  உ   நீர் 
    மா ம் வண்ணம், மா மைல ெந ம் தைல ெதா ம் மயங்கிப் 
    ைள ய்ந்  அன்ன ேபாவன, ணாியில் னல் மீன் 
    மீள, யாைவ ம் ெதாிந்  இல கில்கணம் விைசப்ப        5.14.31 
 
    திைசயைனத் ம் ைக சூழல் 
 
    மிக்க ெவம் ைக வி ங்க ன், ெவள்ளி அம் கிாி ம் 
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    ஒக்க ெவற்பிேனா  அன்ன ம் காக்ைகயின் உ வ; 
    பக்க ேவைலயின் ப ய  பாற்கடல், வில் 
    திக்கயங்க ம், கயங்க ம், ேவற் ைம ெதாியா.        5.14.32 
 
    அரக்க ம் அரக்கிய ம் கட ல் ழ்கல் 
 
    காிந்  சிந்திடக் க ம் கனல் ெதாடர்ந் , உடல் க வ 
    உாிந்த ெமய்யினர், ஓ னர், நீர் இைட ஒளிப்பார், 
    விாிந்த கூந்த ம், குஞ்சி ம் மிைடத ல், தா ம், 
    எாிந்  ேவகின்ற ஒத்தன, எறிதிைரப் பரைவ.        5.14.33 
 
    மகெவா  ேபாந்த அரக்கியர் அவலநிைல 
 
    ம ங்கின் ேமல் ஒ  மக  ெகாண் , ஒ  தனி மகைவ 
    அ ம் ைகயால் பற்றி, மற்  ஒ  மக  பின் அரற்ற, 
    ெந ங்கி, நீெரா , ெநறிகுழல் சு க் ெகாள நீங்கிக் 
    க ம் கடல் தைல ழ்ந்தனர் அரக்கியர் கதறி.        5.14.34 
 
    பைடக்கலம் உ கி ஒன்றாத ல் ஒ  உண்ைம 
 
    வில் ம், ேவ ம், ெவம் குந்த ம் த ன விறகாய், 
    எல் உைடச் சுடர் எனப் கர் எஃகு எலாம் உ கத் 
    ெதால்ைல நல் நிைல, ெதாடர்ந்  ேபர் உணர்  அன்ன ெதாழிலச் 
    சில்  உண்ைடயில் திரண்  அன பைடக்கலச் சாைல.        5.14.35 
 
    தீப்பற்ற யாைனகள் ஓடல் 
 
    ெசய் ெதாடர்க் கன வல் ம், ேராைச ம், சிந்தி, 
    ெநாய்தின் இட்ட வன் தறி பறித் , உடல் எாி ைழய, 
    ெமாய் தடச் ெசவி நி த்தி, வால் கிைன க்கிக் 
    ைக எ த்  அைழத்  ஓ ன ஓைட ெவம் களி மா.        5.14.36 
 
    பறைவகைள மீன்கூட்டம் வி ங்கல் 
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    ெவ ம் ெவம் ைகப் படைலயின் ேமல் ெசல ெவ வி, 
    இ ம் ெவம் கடல் வி ந்தன, எ ந்தில பறைவ; 
    ம ளில் மீன் கணம் வி ங்கிட உலந்தன; மனத்  ஓர் 
    அ ள் இல் வஞ்சைரத் தஞ்சம் என்  அைடந்தனர் அைனய.        5.14.37 
 
    இராவணன் மாளிைகயில் தீப் கல் 
 
    நீைர வற்றிடப் ப கி மா ெந  நிலம் தடவித் 
    தா ைவச் சுட்  மைலகைளத் தணல் ெசய்  தனிமா 
    ேம ைவப் பற்றி எாிகின்ற கால ெவம் கனல் ேபால் 
    ஊைர ற் வித்  இராவணன் மைன க்க ; உயர் தீ.        5.14.38 
 
    வானவர் மகளிர் நிைலகுைலந்ேதாடல் 
 
    வான மாத ம் மற்  உள மகளி ம் ம கிப் 
    ேபான ேபான திக்கு அறிவ ம் இாியலர் ேபானார்; 
    ஏைன நின்றவர் எங்க ம் இாிந்தனர்; இலங்ைகக் 
    ேகான் அவ் வானவர் பதி ெகாண்ட நாள் எனக் குைலவார்.        5.14.39 
 
    மகளிர் குழ ம் ந மணம் ெபறல் 
 
    நாவி ம் ந ம் கலைவ ம் கற்பகம் நக்க 
    ம் ஆர ம் அகி ம் என்  இைனயன ைகயத் 
    ேத  ேதன் மைழ ெசறி ெப ம் குலம் எனத் திைசயின் 
    பாைவமார் ந ம் குழல்க ம் பாிமளம் கமழ்ந்த.        5.14.40 
 
    இராவணன் எ நிைல மாடம் எாிதல் 
 
    சூ ம் ெவம் சுடர் ெதாடர்ந்திட, யாவ ம் ெதாடரா 
    ஆழி ெவம் சினத்  ஆண் ெதாழில் இராவணன் மைனயில், 
    ஊழி ெவம் கனல் உண் ட, உலகம் என்  உயர்ந்த 
    ஏ ம் ெவந்தன ஒத்தன, ெந ம் நிைல ஏ ம்.        5.14.41 
 
    இராவணன் மாளிைக உ கி ேம ப் ேபாலத் ேதான்றல் 
 
    ெபான் தி த்திய  ஆதலால் இராவணன் ைர தீர் 
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    குன்றம் ஒத்  உயர் தடம் ெந  மா நிைலக் ேகாயில் 
    நின்  ற்  எாி ப கிட ெநாி  உற உ கித் 
    ெதன் திைசக்கும் ஓர் ேம  உண்  ஆம் எனத் ெதாிந்த.        5.14.42 
 
    இராவணன் த ேயார் ெவளிேய தல் 
 
    அைனய காைலயில் அரக்க ம், அாிைவயர் கு ம், 
    ைன மணிப் ெபா  ட்பக விமானத் ப் ேபானார்; 
    நிைன ம் மாத்திைர யாவ ம்; நீங்கினர்; நீங்கா 
    விைன இலாைமயில் ெவந்த , அவ் விலங்கல் ேமல் இலங்ைக.        5.14.43 
 
    இராவணன் நகர் எாிந்த காரணம் வின தல் 
 
    ஆழித் ேதரவன் அரக்கைர அழல் எழ ேநாக்கி 
    'ஏ க்கு ஏெழன அ க்கிய உலகங்கள் எாி ம் 
    ஊழிக் காலம் வந்  உற்றேதா? பிறி  ேவ  உண்ேடா? 
    பாழித் தீ சுட ெவந்த  என்? நகர்' எனப் பகர்ந்தான்.        5.14.44 
 
    நிகழ்ந்த  கூற இராவணன் சினத்தல் 
 
    கரங்கள் கூப்பினர், தங்கைளத் தி ெவா ம் காணார், 
    இரங்குகின்ற வல் அரக்கர் ஈ  இயம்பினர் :'இைறேயாய்! 
    தரங்க ேவைலயின் ெந ய தன் வால் இட்ட தழலால், 
    குரங்கு சுட்ட 'என்  உைரத்த ம், இராவணன் ெகாதித்தான்.        5.14.45 
 
    இராவணன் சினந்  நைகத்தல் 
 
    இன்  ன் ெதாழில் குரங்கு தன் வ யினால் இலங்ைக 
    நின்  ெவந்  மா நீ  எ கின்ற ; ெந ப் த் 
    தின்  ேதக்கி கின்ற ; ேதவர்கள் சிாிப்பார்; 
    நன்  நன்  ேபார் இராவணன் வ 'என நக்கான்.        5.14.46 
 
    எாிையப் பற்றிவரக் கட்டைளயிடல் 
 
    'உண்ட ெந ப்ைபக் 
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    கண்  எதிர் பற்றிக் 
    ெகாண்  அைணக'என்றான் 
    அண்டைர ெவன்றான்.        5.14.47 
 
    அ மைனப் பற்றிவரக் கட்டைளயிடல் 
 
    'உற்  அகலா ன் 
    ெசற்ற குரங்ைகப் 
    பற் மின்'என்றான் 
    ற் ம் உணர்ந்தான்.        5.14.48 
 
    ரர் விைரந்  ெசல்லல் 
 
    சார் அயல் நின்றார் 
    ரர் விைரந்தார்; 
    'ேந ம்'என்றார் 
    ேதாினர் ெசன்றார்.        5.14.49 
 
    பல ரர்கள் ெசல்லல் 
 
    எல்ைல இகந்தார் 
    வில்லர் ெவகுண்டார் 
    பல் அதிகாரத் 
    ெதால்லர் ெபயர்ந்தார்.        5.14.50 
 
    ரர்கள் எ வர் ேபார்க்கு எழல் 
 
    நீர்ெக  ேவைல நிமிர்ந்தார் 
    தார்ெக  தாைன சைமந்தார் 
    ேபார்ெக  மாைல ைனந்தார் 
    ஓர் எ  ரர் உயர்ந்தார்.        5.14.51 
 
    ரர் அ மைனக் காணல் 
 
    விண்ணிைன ேமைல விளம்பார்; 
    மண்ணிைன ஓ  வைளந்தார்; 
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    அண்ணைல ஓ  அைணந்தார்; 
    கண்ணினில் ேவ  அயல் கண்டார்.        5.14.52 
 
    அரக்கர் அ மைனச் சூழ்தல் 
 
    'பற் திர் பற் திர்'என்பார்; 
    'எற் திர் எற் திர்'என்பார்; 
    'சுற் திர் சுற் திர்'என்பார்; 
    ற்றினர் ற் ம் னிந்தார்.        5.14.53 
 
    அ ம ம் அரக்க ம் ெபா தல் (6082-6088) 
 
    ஏல் ெகா  வஞ்சர் எதிர்ந்தார்; 
    கால் ெகா  ைக ெகா  கார்ேபால் 
    ேவல் ெகா  ேகா னர்; ெவம்தீ 
    வால் ெகா  தா ம் வைளந்தான்.        5.14.54 
 
    பாதவம் ஒன்  பகுத்தான்; 
    மாதிரம் வா ன் வைளந்தான்; 
    ேமாதினன்; ேமாத னிந்தார் 
    ஏதி ம் நா ம் இழந்தார்.        5.14.55 
 
    றிட மா தி ெநாந்தார் 
    ஊறிட ஊன் இ  ண் நீர் 
    ேச  இட ஊாி  ெசம்தீ 
    ஆறிட ஓ ன ; ஆறாய்.        5.14.56 
 
    ேதாற்றினர் ஞ்சினர் அல்லால் 
    ஏற்  இகல் ரர் எதிர்ந்தார்; 
    காற்றின் மகன் கைல கற்றான் 
    கூற்றி ம் ம்ம  ெகான்றான்.        5.14.57 
 
    மஞ்சு உறழ் ேமனியர் வன் ேதாள் 
    ெமாய்ம்பினர் ரர் ந்தார் 
    ஐம்பதினாயிரர் அல்லார் 
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    ைபம் னல் ேவைல படர்ந்தார்.        5.14.58 
 
    ேதாய்த்தனன் வால் அ  ேதாயக் 
    காய்த்திய ேவைல கலந்தார் 
    ேபாய்த்திலர் ெபான்றினர் ேபானார் 
    ஏய்த்  என ைமந்தர் எதிர்ந்தார்.        5.14.59 
 
    சுற்றின ேதாினர் ேதாலா 
    வில் ெதாழில் ரம் விைளத்தார் 
    எற்றினன் மா தி எற்ற 
    உற்  எ  ரர் உைலந்தார்.        5.14.60 
 
    பிராட்  தங்கும் ேசாைலயில் தீ பரவாைம 
 
    விட்  உயர் விஞ்ைசயர்'ெவம் தீ 
    வட்ட ைலத் தி  ைவகும் 
    ள் திரள் ேசாைல றத் ம் 
    சுட் ல 'என்ப  ெசான்னார்.        5.14.61 
 
    பிராட் ைய அ மன் வணங்கி மகிழ்தல் 
 
    வந்  அவர் ெசால்ல மகிழ்ந்தான் 
    ெவம் திறல் ரன் வியந்தான் 
    உய்ந்தெனன் என்ன உவந்தான் 
    ைபந்ெதா  தாள்கள் பணிந்தான்.        5.14.62 
 
    பிராட்  மகிழ அ மன் மீளல 
 
    பார்த்தனள் சானகி பாரா 
    ேவர்த்  எாி ேமனி குளிர்ந்தாள்; 
    'வார்த்ைத என்?''வந்தைன'என்னாப் 
    ேபார்த் ெதாழில் மா தி ேபானான்.        5.14.63 
 
    அ மன் ெசல்ல அழல் மைறதல் 
 
    'ெதள்ளிய மா தி ெசன்றான் 
    கள்ள அரக்கர்கள் கண்டால் 
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    எள்ளலர் பற் வர்'என்னா 
    ஒள் எாிேயா ம் ஒளித்தான்.        5.14.64 
    --------------- 
     

5.15 தி வ  ெதா த படலம் 6093 – 6185 
 
    அ மன் (அாி டெமன் ம்) குன்றினின்  வான் வழி மீ தல் 
 
    'நீங்குெவன் விைரவின்'என் ம் நிைனவினன் ம ங்கு நின்ற  
    ஆங்கு ஒ  கு மிக் குன்ைற அ க்கனில் அைணந்த ஐயன், 
    ங்கினன் உலைக எல்லாம்; வி ங்கினன் என்ன, ரன் 
    ங் கழல் ெதா  வாழ்த்தி விசும்  இைடக் க  ேபானான்.        5.15.1 
 
    வழியிைட ைமந்நாகமைலயிடம் உற்ற ணர்த்திய அ மன் மேகந்திர வைரயில் 
குதித்தல் 
 
    ைமநாகம் என்ன நின்ற குன்ைற ம் மரபின் எய்திக் 
    ைக நாகம் அைனேயான், உற்ற  உணர்த்தினன்; கணத்தின் காைலப் 
    ைப நாகம் நிகர்க்கும் ரர் தன் ெந ம் வர  பார்க்கும் 
    ெகாய் நாகம் ந ம் ேதன் சிந் ம் குன்றிைடக் குதி ம் ெகாண்டான்.        5.15.2 
 
    வானர ரர் அ மன் வரக்கண்  மகிழ்தல் 
 
    ேபாய் வ ம் க மம் ற்றிற்  என்ப  ஓர் ெபாம்மல் ெபாங்க, 
    வாய் ெவாீஇ நின்ற ெவன்றி வானர ரர், மன்ேனா 
    பாய்வ  நீளத்  ஆங்கண் இ ந்தனர்; பறைவப் பார்ப்  
    தாய் வரக் கண்ட  அன்ன உவைகயின், தளிர்த்தார் அம்மா.        5.15.3 
 
    அ மன் வரவால் வானர ரர்பால் நிகழ்ந்த ெசயல்கள் 
 
    அ தனர் சிலவர், ன் நின்  ஆர்த்தனர் சிலவர், அண்மித் 
    ெதா தனர் சிலவர், ஆ த் ள்ளினர் சிலவர், அள்ளி 
     உற வி ங்குவார் ேபால் ெமாய்த்தனர் சிலவர், ற் ம் 
    த வினர் சிலவர், ெகாண்  சுமந்தனர் சிலவர், தாங்கி.        5.15.4 
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    வானரர் அ மைன உபசாித்தல் 
 
    ேதெனா  கிழங்கும் கா ம் நறியன, அாிதின் ேத  
    ேமல் ைற ைவத்ேதாம்; அண்ணல்! கர்ந்தைன, ெம  தீர்தி; 
    மான வாள் கேம எங்கட்கு உைரத்த , மாற்றம்; என் , 
    தான் கர் சாகம் எல்லாம் ைற ைற சிலவர் தந்தார்.        5.15.5 
 
    அ ம ட ல் உள்ள ண்கைளக்கண்  வானரர் வ ந் தல் 
 
    தாள்களில் மார்பில் ேதாளில் தைலகளில் தடக்ைக தம்மில் 
    வாள்களில் ேவ ல் வாளி மைழகளின் வகிர்ந்த ண்கள், 
    நாள்கள்ேமல் உலகில் ெசன்ற எண்ணன, நம்பி தன்ைன 
    ஊழ் ெகாள ேநாக்கி ேநாக்கி, உயிர் உக உைளந்  உயிர்த்தார்.        5.15.6 
 
    அ மன் அங்கதன் த ேயாைர வணங்கி அவாிடம் பிராட்  கூறிய ஆசிைய ம் 
ெதாிவித்தல் 
 
    வா  காதலைன ந்தி வணங்கினன்; எண்கின் மன்ைனக் 
    கால் உற வணங்கிப் பின்ைனக் கடன் ைற கடேவார்க்கு எல்லாம் 
    ஏ ற இயற்றி, ஆங்கண் இ ந்தவன், எதிர்ந்ேதார்க்கு எல்லாம், 
    ஞால நாயகன் தன் ேதவி, ெசால் னள் நன்ைம என்றான்.        5.15.7 
 
    ெசன்ற  தல் தி ம்பிய  வைர நிகழ்ந்தவற்ைறச் ெசால் ம்ப  அ மனிடம் 
வானர ரர் ேவண்டல் 
 
    என்ற ம் கரங்கள் கூப்பி எ ந்தனர்; இைறஞ்சித் தாழ்ந்  
    நின்றனர், உவைக ெபாங்க விம்மலர் நிமிர்ந்த ெநஞ்சர், 
    'ெசன்ற  தலா வந்த  இ தியாச் ெசப்பல் பாைல 
    வன் திறல் உரேவாய்!'என்னச் ெசால் வான் ம த்  ைமந்தன்.        5.15.8 
 
    அ மன், பிராட் யின் தவ ம் அவள்பக்கல் அைடயாளம் 
    ெபற்றைம ம் கூறித் தன் ெவன்றி கூறா  வி த்தல் 
 
    ஆண் தைக ேதவி உள்ளத்  அ ம் தவம் அைமயச் ெசால் ப் 
    ண்ட ேபர் அைடயாளம் ைக ெகாண்ட ம் கன் , ேபாாில் 
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    நீண்ட வாள் அரக்கேரா  நிகழ்ந்த ம், ெந ப் ச் சிந்தி 
    மீண்ட ம், விளம்பான்; தான் தன் ெவன்றிைய உைரப்ப ெவள்கி.        5.15.9 
 
    அ மன் கூறாதவற்ைற ம் குறிப்பால் உணர்ந்த வானர ரர் ேமற்ெசய்ய 
ேவண் யைத அ மனிடம் வின தல் 
 
    ெபா தைம ண்ேண ெசால்ல, ெவன்றைம ேபாந்த தன்ைம 
    உைர ெசய, ஊர் தீ இட்ட  ஓங்கு இ ம் ைகேய ஓத, 
    க தலர் ெப ைம ேதவி மீண் லாச் ெசயேல காட்ட, 
    ெதாிதர உணர்ந்தார்; பின்னர் என் இனிச் ெசய் ம் என்றார்.        5.15.10 
 
    அ மன் விைட ம் வானரர் றப்ப த ம் 
 
    யாவ ம் இனி ேவ  எண்ண ேவண் வ , இைற ம் இல்ைல; 
    ேசவகன் ேதவி தன்ைனக் கண்ட  விைரவின் ெசப்பி, 
    ஆவ  அவ் அண்ணல் உள்ளத்  அ ம் யர் ஆற்றேல ஆம்; 
    ேபாவ  லைம என்னாப் ெபா க்ெகன எ ந்  ேபானார்.        5.15.11 
 
    வானர ரர் ம வனம் அைடதல் 
 
    ேபாயினர், களிப்பிேனா ம் ங்கவன் சிைலயின் நின் ம் 
    ஏயின பகழி என்ன, எ ந்  விண் படர்ந்  தாவிக் 
    காய் கதிர்க் கட ள் வானத்  உச்சி ெசன்  இ க்கும் காலத்  
    ஆயின ர ம், ேபாய் ம வனம் அதில் இ த்தார்.        5.15.12 
 
    வானரர் உண ேவண்ட அ மன் த ேயார் அங்கதைன அைடதல் 
 
    'ஏத நாள் இறந்த சால, என்ப  ஓர் வ த்தம் ெநஞ்சம் அத் , 
    ஆதலால், உண  ேதய்ந்  வ ந்தினம், அளியம் எம்ைமச் 
    சாதல் தீர்த்  அளித்த ர! தந்த ள், உண ம்'என்னப் 
    'ேபா ம் நாம் வா  ேசய்பால்' என்  உடன் எ ந்  ேபானார்.        5.15.13 
 
    வானரத்தைலவர், அங்கதன்பால் வானரப்பைடக்கு ம வளிக்குமா  ேவண்டல் 
 



 103

    அங்கதன் தன்ைன அண்மி, ம ம் இ ைக கூப்பிக் 
    'ெகாங்கு தங்கு அலங்கல் மார்ப! ன் ைடக் குரக்குச் ேசைன, 
    ெவம் கதம் ஒழிந்  சால ந்தின, ேவைட ஓ , 
    இங்கு இதற்கு அளித்தல் ேவண் ம் ◌ால் உமிழ் பிரசம்'என்றான்.        5.15.14 
 
    அங்கதன் இைசந்தைமயால் வானரர் ம ண்  மகிழ்தல் (6107-6108) 
 
    என அவ ம் ேநர்ந்தான்; நரைல ம் ந ங்க ஆர்த் ச் 
    ெசன் , உ  பிரசம் ங்கும் ெச  வனம் அதனின் ஊேட 
    ஒன்றின் ன் ஒன்  பா ம், ஒ க்கும் ெமன் பிரசம் எல்லாம் 
    தின்  தின்  உவைக கூ ம், ேதன் கர் அளியின் ெமாய்த்ேத.        5.15.15 
 
    ஒ வர் வாய்க்ெகாள் ம் ேதைன ஒ வர் உண்  எளிதில் ேபாவார்; 
    ஒ வர் ைகக் ெகாள் ம் ேதைன ஒ வர் ெகாண்  ஓ ப் ேபாவார்; 
    ஒ வேரா  ஒ வர் ஒன்றத் த வர், வி வர், ஓ  
    ஒ வர் ேமல் ஒ வர் ஏறி, 'ஓைக'என்  உவைககூர்வார்.        5.15.16 
 
    ம வனம் காவலர் வானர ரைர அச்சு த்தி ெவ ட்ட ய தல் 
 
    இன்னன நிக ம் காைல, எாிவிழித் , எ ந்  சீறி, 
    அந் ெந ம் ேசாைல காக்கும் வானரர், அவைர, ேநாக்கி, 
    'மன் ெந ம் கதிேரான் ைமந்தன் ஆைணைய ம த் , நீவிர் 
    என் நிைனந்  என்ன ெசய்தீர்? ம் உயிர்க்கு இ தி'என்ன.        5.15.17 
 
    காவலர் ம வனம் அழிந்தைம ததி கற்கியம் தல் (6110-6111) 
 
    ' னி மால் எம்ைம எம் ேகான்' என்  அவர், ெமாழிந்  ேபாந் , 
    'கனி ம் மா ம  வனத்ைதக் கட்  அழித்திட்ட ; இன்  
    நனி த  கவியின் தாைன, நண்ணலார் ெசய்ைக நாண; 
    இனி எமால் ெசயல் இன் ;' என்னத் ததி கற்கு இயம்பினாேர        5.15.18 
 
    ேகட்டவன்'யாவேர அம் ம வனம் ேக  சூழ்ந்தார்? 
    காட் ர்'என்  எ ந்தான்; அன்னார், 'வா ேசய் தல கற்ேறார் 
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    ஈட்டம் வந்  இ த்த  ஆக, அங்கதன் ஏவல் தன்னால், 
    மாட் ன கவியின் தாைன; ம வளர் உலைவ ஈட்டம்.'        5.15.19 
 
    காவலர் ெசாற்ேகட்ட ததி கன் ம வனத் ள் க வானரர் அங்கதனிடம் 
சரண் குதல் (6112-6113) 
 
    'உரம் கிளர் ம ைகயான் தன் ஆைணயால், உ தி ெகாண்ேட, 
    குரங்கினம் தம்ைமெயல்லாம் விலக்கினம்; ெகா ைம கூறிக் 
    கரங்களால் எற்ற ெநாந்ேதம்; காவேலாய்! என்னேலா ம் 
    தரம் கிளர் தாைத பட்ட  அறிந்திலன் தனயன் ேபா ம்.'        5.15.20 
 
    என உைரத் , அன ன் ெபாங்கி, எ ந்  இைரத் , இரண்  ேகா  
    கைன கழல் கவியின் ேசைன, கல் எனக் கலந்  ல்ல, 
    ைன ம ச்ேசாைல க்கான், ம கர் னிதச் ேசைன, 
    அனகைன வாழ்த்தி, ஓ  அங்கதன் அ யில் ழ்ந்த.        5.15.21 
 
    ததி கன் அங்கதன்பாற் சினந்  கூ தல் 
 
    இந்திரன் வா க்கு ஈந்த இன்சுைவ ம வின் கானம், 
    அந்தரத்தவர்க்கும் ேநாக்கற்கு அாிய என் ஆைண தன்ைனச் 
    சிந்திைன; கதிேரான் ைமந்தன் திற ைன அறிதி அன்ேற? 
    மந்தரம் அைனய ேதாளாய்! இற்ற  உன் வாழ்க்ைக இன்ேற.        5.15.22 
 
    ததி க ம் அங்கத ம் ெபா தல் 
 
    'ம வனம் தன்ைன இன்ேன மாட் வித்தைன நீ'என்னாக் 
    க ம் என வா  ேசய் ேமல் எறிந்தனன் க ம் கல் பாைற 
    அ தைனப் றங்ைகயாேல அகற்றி அங்கத ம் சீறித் 
    ததி கன் தன்ைனப் பற்றிக் குத்தினன் தடக்ைக தன்னால்.        5.15.23 
 
    அங்கதன் ததி கைனத் தாக்கித் ரத்தி, அவ டன் வந்தாைர ம் தண் க்கும்ப , 
தன் டன் வந்தார்க்குச் ெசால் தல் 
 
    வாய் வழி கு தி ேசார மணிக் ைகயால் மலங்க ேமாதிப் 
    'ேபாய் ெமாழி கதிேரான் ைமந்தற்கு' என்  அவன் தன்ைனப் ேபாக்கித் 



 105

    தீ எ ம் ெவகுளி ெபாங்க மற்  அவன் ேசைன தன்ைனக் 
    காய் கனல் ெபாழி ம் ைகயால் குத் திர் கட்  என்றான்.        5.15.24 
 
    அங்கதன் பைட ரர் ததி கன் பைட ரைர வ த்த அங்கதன் அவைர ம் 
ெவ ட் தல் 
 
    பி த்தனர்; ெகா கள் தன்னால் பிணித்தன; பின் ம் ன் ம் 
    இ த்தனர், அசனி அஞ்ச எ ழ்வ க் கரங்கள் ஓச்சி; 
    த்தனர் உடல்கள் ேசார்ந்தார், 'ெசால் ம் ேபாய் நீ ம்'என்னப் 
    ப த்தனன் வா  ைமந்தன். பயத் டன் அவ ம் ேபானார்.        5.15.25 
 
    வானர ரர் ம வனத்தில் வ த்தம் தீர்ந்தி த்தல் 
 
    அைல னல் குைட மா ேபால் ம க் குைடந்  ஆ , தம் தம் 
    தைலவர்கட்கு இனிய ேத ம் கனிக ம் பிற ம் தந்ேத, 
    உைல  உ  வ த்தம் தீர்ந்திட் , உபவனத்  இ ந்தார்; இப்பால் 
    சிைல வைளத்  உல ம் ேதேரான் ெத ம் ெவயில் தணி  பார்த்ேத.        5.15.26 
 
    கவிக்கூற்  நாடச்ெசன்றவர் மீண்ட  நவின்ேறாம் நாடவிட்டவர் ெசய்தி 
நவில்ேவாம் எனல் 
 
    த்தைல எஃகினாற்கும் ப்ப அ ம் க மம் ற்றி, 
    வித்தகத் தன் மீண்ட  இ தியா விைளந்த தன்ைம, 
    அத்தைல அறிந்த  எல்லாம் அைறந்தனம்; ஆழியான் மாட்  
    இத்தைல நிகழ்ந்த  எல்லாம் இயம் வான் எ த் க் ெகாண்டாம்.        5.15.27 
 
    சுக்கிாீவன் பிராட் ைய நா வ மா  வானரைர ஏவிவிட்  இராமபிராைனத் 
ேதற்றிக்ெகாண் த்தல் 
 
    'ேசற்  இள மைர மலர்த் தி ைவத் ேதர்க'எனக் 
    காற்றின் மா மகன் தல் கவியின் ேசைனைய 
    நால் திைச ம ங்கி ம் ஏவி நாயகன் 
    ேதற்றினன் இ ந்தனன்; கவியின் ெசம்மேல.        5.15.28 
 
    சுக்கிாீவன் ேதற்ற இராமபிரான் ேத தல் 
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    கார்வைர இ ந் ள கதிாின் காதலன் 
    சீாிய ெசாற்களால் ெத ட்ட ெசம் கணான் 
    ஆ யிர் ஆயிரம் உைடயன்; ஆம் என 
    ேசார்ெதா ம் உயிர்த்  உயிர்த்  உணரத் ேதான் வான்.        5.15.29 
    அ மன்பால் ைவத்த நம்பிக்ைகயால் இராமபிரான் உயிர்தாங்கி யி த்தல் 
 
    தண்டல் இல் ெந ம் திைச ன் ம் தாயினர் 
    'கண் லர் மடந்ைதைய'என் ம் கட் ைர 
    'உண்  உயிர் அகத் 'என ஒ க்க ம் உளன்; 
    திண் திறல் அ மைன நிைன ம் சிந்ைதயான்.        5.15.30 
 
    ய ற்ற இராமபிரான் சுக்கிாீவெனா  ெசால் தல் (6123-6127) 
 
    ஆாியன் அ ந் யர்க் கட ள் ஆழ்பவன் 
    'சீாிய  அன்  நம் ெசய்ைக; தீர்  அ ம் 
    ாி ெவம் பழிெயா  ந்த  ஆம்'எனச் 
    சூாியன் தல்வைன ேநாக்கிச் ெசால் னான்.        5.15.31 
 
    'குறித்த நாள் இறந்தன குன்றத் ெதன் திைச 
    ெவறிக் க ங் குழ ைய நாடல் ேமயினார் 
    மறித்  இவண் வந்திலர்; மாண் ளார் ெகாேலா? 
    பிறித்  அவர்க்கு உற் ள  என்ைன? ெபற்றிேயாய்!        5.15.32 
 
    'மாண்டனள் அவள்;'இவள் மாண்ட வார்த்ைதைய 
    மீண்  அவர்க்கு உைரத்த ன் விளிதல் நன் '; எனாப் 
    ண்ட  ஓர் யர் ெகா  ெபான்றினார் ெகால்ேலா? 
    ேதண் னர் இன்ன ம் திாிகின்றார் ெகால்ேலா?'.        5.15.33 
 
    'கண்டனர் அரக்கைரக் க  ைகம் மிக 
    மண்  அமர் ெதாடங்கினார் வஞ்சர் மாையயால் 
    விண் தலம் அதனில் ேமவினர்ெகால்? ேவ  இலாத் 
    தண்டல் இல் ெந ஞ்சிைறத் தைளப்பட்டார் ெகாேலா.'        5.15.34 
 
    "கூறின நாள் அவர் இ க்ைக கூடலம் 
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    ஏறல் அஞ்சு ம்;' என'இன்ப ன்பங்கள் 
    ஆறினர் அ ந்தவம் அயர்கின்றார் ெகால்ேலா? 
    ேவ  அவர்க்கு உற்ற  என்? விளம் வாய்"என்றான்.        5.15.35 
    சுக்கிாீவன்பால் ததி கன் வ தல் 
 
    என்  உைரத்  இடர் உழந்  இ க்கும் ஏல்ைவயில் 
    வன் திறல் ததி கன் வானைர ஈசன் ன் 
    தன் தைலப் ெபாழித  கு தி தன்ெனா ம் 
    குன்  எனப் பணிந்தனன்; இ ைக கூப்பிேய.        5.15.36 
 
    ததி கன் ம வனம் அழிந்தைம கூறச் சுக்கிாீவன் அழித்தவர் ஆர்? எனல் 
 
    எ ந்  நின் 'ஐய! ேகள் இன்  நாைளேயா  
    அழிந்த  ம வனம் அைடய'என்ற ம் 
    வழிந்தி  கு தியின் வதனம் ேநாக்கிேய 
    'ெமாழிந்தி  அங்கு யார் அ  த்  உே◌ளார்?'என.        5.15.37 
 
    ததி கன் ம வனமழித்தாைரக் கூறித் தான் தைகந்தவா ம் தாக்குண்டவா ம் 
அறிவித்தல் (6130-6132) 
 
    'நீல ம் கு த ம் ெந ய குன்றேம 
    ேபால் உயர் சாம்ப ம் ணாி ேபார்த்  என 
    ேமல் எ  ேசைன ம் விைரவின் வந்  உறாச் 
    சால்  உைட ம வனம் தைன அழிப்பேவ.        5.15.38 
 
    'தைகந்த அச் ேசைனையத் தள்ளி நின்ைன ம் 
    இகழ்ந் ைரத்  இையந்தனன் வா  ேசய்; மனக்கு 
    உகந்தன கன்ற அவ் உைர ெபாறாைமேய 
    ைகந்  ஒ  பாைறயின் ணர்ப்  நீக்கிேய.        5.15.39 
 
    'இைமத்தல் ன் "வா ேசய் எழில்ெகாள் யாக்ைகையச் 
    சைமத்தி" என்  எறிதரப் றம் ைகயால் தைகந் , 
    அைமத் த  கனல் என அழன் , என் பற்றிேய 
    குைமத் , உயிர் பைதப்ப "நீ கூ  ேபாய்"என்றான்.'        5.15.40 
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    ததி கன் ெசால் ய ெசய்தி உவைகத வெதன்  சுக்கிாீவன் இராமபிரானிடம் 
ெசால் தல் (6133-6134) 
 
    ஏம்பேலா  எ ந்  நின்  இரவி கான் ைள 
    பாம்  அைண அமலைன வணங்கி'ைபந் ெதா  
    ேமம்ப  கற்பினள் என் ம் ெமய்ம்ைமையத் 
    தாம் கன்றிட்ட  இச்சலம்'; என்  ஓதினான்.        5.15.41 
 
    'பண் த  கிளவியாள் தன்ைனப் பாங்கு உறக் 
    கண்டனர்; அன்ன  ஓர் களிப்பினால் அவர் 
    வண்  உைற ம வனம் அழித்  மாந்திய  
    அண்ட நாயக! இனி அவலம் தீர்க'என.        5.15.42 
 
    இராமபிரான் வந்தவர் யா  ெசால்வேரா என்  வ ந்தியி த்தல் 
 
    'வந்தனர் ெதன் திைச வாவினார்'எனப் 
    ந்தி ெநாந்  "என்ைன ெகால் கலல் பாலர்?"என்  
    எந்ைத ம் இ ந்தனன்; இரவி கான் ைள 
    ெநாந்த அத் ததி கன் தன்ைன ேநாக்கிேய.        5.15.43 
 
    ம வனத்தில் தங்கியவர் யார்யார்? என்ற சுக்கிாீவ க்குத் ததி கன் கூ தல் 
 
    'யார் அவண் இ த்தவர்? இயம் வாய்'என 
    'மா தி வா  ேசய் மயிந்தன் சாம்பவன் 
    ேசார்  அ  பதிென ேவார்கள் ன்னினார்; 
    ஆர்க  நாண வந்  ஆர்க்கும் ேசைனயார்.        5.15.44 
 
    சுக்கிாீவன் ததி க க்கு உ தி கூ தல் (6137-6139) 
 
    என்  அவன் உைரத்தேபா  இரவி காதலன் 
    வன் திறல் ததி கன் வதனம் ேநாக்கிேய 
    'ஒன்  உனக்கு உணர்த் வ  உள  வா  ேசய் 
    ன் ெதாழில் ெசய்ைக ேசர் ணர்ப்பன் அல்லனால்.        5.15.45 
 
    'ெகாற்றவன் பணி தைலக் ெகாண்  தெண◌் திைர 
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    சுற்றிய திைச எலாம் வித் ேதாைகையப் 
    பற்றிய பைகஞைரக் க ந்  பாங்கர் வந்  
    உற்றனர்; அவைர யாம் உைரப்ப  என்ைனேயா?.'        5.15.46 
 
    'அன்றி ம் வா  ேசய் அரசு அ ; ஆத ன் 
    பின் தல் தீ  அேரா; பிணங்கும் சிந்ைதயாய்! 
    ஒன் ம் நீ உணரைல உ தி ேவண் ேமல் 
    ெசன்  அவன்தைனச் சரண் ேசர்தி ஈண் 'என.        5.15.47 
 
    ததி கன் ம வனத் க்கு மீ தல் 
 
    வணங்கிய ெசன்னியன் மைறத்த வாயினன் 
    உணங்கிய சிந்ைதயன் ஒ ங்கும் ேமனியன் 
    கணங்ேகளா  ஏகி அக் கானம் நண்ணினான் 
    மணம் கிளர் தாாினான் மறித் ம் வந்  அேரா.        5.15.48 
 
    ததி கைனக்கண்ட அங்கதன் சினத்த ம் ததி கன் வணங்குத ம் 
 
    கண்டனன் வா  ேசய் க  ைகம் மிக 
    'விண்டவன் நம் எதிர் மீண் ளான் எனின் 
    உண் கு ம் உயிர்'என்ன உன்னினான்; 
    'ெதாண் 'எனத் ததி கன் ெதா  ேதான்றினான்.        5.15.49 
    அங்கத ம் ததி க ம் சினந்தணிந்  அளவளா தல் 
 
    'ேபாழ்ந்  அன யான் ெசய்த குைற ெபா க்க'எனா 
    ழ்ந்தனன் அ  மிைச; ழ வா  ேசய் 
    தாழ்ந்  ைக பற்றி ெமய் தழீஇ ெகாண் 'உம்ைமயான் 
    சூழ்ந்த ம் ெபா க்க'எனா தன்ைம ெசால் னான்.        5.15.50 
 
    வானரர் ன்ேன அ மைன இராமனிடம் அ ப் தல் 
 
    'யாம் தல் குறித்த நாள் இறத்தல் எண்ணிேய 
    ஏம் உற யர் ைடத்  அளித்த ஏற்றம் ேபால் 
    தாமைரக் கண்ணவன் யரம் தள்ள நீர் 
    ேபாம்'எனத் ெதா  ன் அ மன் ேபாயினான்.        5.15.51 
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    ஏைன வானரர் சுக்கிாீவனிடம் ேசர்தல் 
 
    'வன் திறல் குாிசி ம் னி  மாறினான் 
    ெவன்றி ெகாள் கதி ம் தன் ெவம்ைம ஆறினான் 
    என்  ெகாண்  யாவ ம்'எ ந்  ேபாதேல 
    நன் 'என ஏகினார்; நைவக்கண் நீங்கினார்.        5.15.52 
 
    இராமபிரான் சுக்கிாீவைன வின தல் 
 
    இப் றத்  இராம ம் இரவி ேசயிைன 
    ஒப்  உற ேநாக்கி'வந்  உற்ற தாைனயர் 
    தப்  அறக் கண்டனம் என்பேரா? தகா  
    அப் றத்  என்பேரா? அைறதியால்' என்றான்.        5.15.53 
 
    அ மன்வர இராமபிரான் அவைன ேநாக்குதல் 
 
    என் ழி அ ம ம் இரவி என்பவன் 
    ெதன் லத்  உளன் எனத் ெதாிவ  ஆயினான்; 
    ெபான் ெபாழி தடக்ைக அப் ெபா  இல் ர ம் 
    அன்  உ  சிந்ைதயன்; அைமய ேநாக்கினான்.        5.15.54 
 
    அ மன் பிராட் யின் யநிைலையக் குறிப்பால் உணர்த் தல் 
 
    எய்தினன் அ ம ம்; எய்தி ஏந்தல் தன் 
    ெமாய் கழல் ெதா கிலன் ளாி நீங்கிய 
    ைதயைல ேநாக்கிய தைலயன் ைகயினன் 
    ைவயகம் தழீஇ ெந  இைறஞ்சி வாழ்த்தினான்.        5.15.55 
 
    அ மன் ெசயலால் பிராட் யின் யநிைல த யவற்ைற இராமபிரான் அறிதல் 
 
    திண் திறலவன் ெசயல் ெதாிய ேநாக்கினான்; 
    வண்  இயல் ஓதி ம் வ யள்; மற்  இவன் 
    கண்ட ம் உண் ; அவள் கற் ம் நன் ; எனக் 
    ெகாண்டனன் குறிப்பினால் உண ம் ெகாள்ைகயான்.        5.15.56 
 
    அ மன் ெசயலால் இராமபிரான் உற்ற உவைக நிைல 
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    ஆங்கு அவன் ெசய்ைகைய அளைவ ஆம் எனா 
    ஓங்கிய உணர்வினால் விைளந்த  உன்னினான்; 
    ங்கின ேதாள்; னல் மலர்க்கண் விம்மின; 
    நீங்கின  அ ந் யர்; காதல் நீண்டேத.        5.15.57 
 
    அ மன் தான் பிராட் ையக் கண்டைம இராமபிரானிடம் கூ தல் 
 
    'கண்டெனன் கற்பி க்கு அணிையக் கண்களால் 
    ெதள் திைர அைல கடல் இலங்ைகத் ெதன் நகர் 
    அண்ட நாயக! இனித் தவிர்தி ஐய ம் 
    பண்  உள ய ம்'என்  அ மன் பன் வான்.        5.15.58 
 
    அ மன் பிராட்  ெப ந்தகவிைனத் தான் கண்டவா  விாித் ைரத்தல் (6151-
6171) 
 
    "உன் ெப ந்ேதவி என் ம் உாிைமக்கும், உன்ைனப் ெபற்ற 
    மன் ெப  ம கி என் ம் வாய்ைமக்கும், மிதிைல மன்னன் 
    தன் ெப ந் தனைய என் ம் தைகைமக்கும், தைலைம சான்றாள்; 
    என் ெப ம் ெதய்வம்; ஐயா! இன்ன ம் ேகட் ? என்பான்.        5.15.59 
 
    ெபான் அல  இல்ைல ெபான்ைன ஒப் , எனப் ெபாைறயில் நின்றாள் 
    தன்னல  இல்ைல, தன்ைன ஒப் , எனத் தனக்கு வந்த 
    நின்னல  இல்ைல நின்ைன ஒப் , என நினக்கு ேநர்ந்தாள்; 
    என்னல  இல்ைல என்ைன ஒப்  என எனக்கும் ஈந்தாள்.        5.15.60 
 
    உன் குலம் உன்ன  ஆக்கி, உயர் கழ்க்கு ஒ த்தி ஆய 
    தன் குலம் தன்ன  ஆக்கி, தன்ைன இத் தனிைம ெசய்தான் 
    வன் குலம் கூற் க்கு ஈந் , வானவர் குலத்ைத வாழ்வித் , 
    என் குலம் எனக்குத் தந்தாள்; என் இனிச் ெசய்வ  எம்ேமாய்!        5.15.61 
 
    வில் ெப ம் தடம் ேதாள் ர! ங்கு நீர் இலங்ைக ெவற்பில், 
    நல் ெப ம் தவத்தள் ஆய நங்ைகையக் கண்ேடன் அல்ேலன்; 
    இல் பிறப்  என்ப  ஒன் ம், இ ம் ெபாைற என்ப  ஒன் ம், 
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    கற்  எ ம் ெபயர  ஒன் ம் களி நடம் ாியக் கண்ேடன்.        5.15.62 
 
    கண்ணி ம் உைள நீ; ைதயல் க த்தி ம் உைள நீ; வாயின் 
    எண்ணி ம் உைள நீ; ெகாங்ைக இைணக்குைவ தன்னின் ஓவா  
    அண்ணல் ெவம் காமன் எய்த அலர் அம்  ெதாைளத்த ஆறாப் 
    ண்ணி ம் உைள நீ; நின்ைனப் பிாிந்தைம ெபா ந்திற்  ஆேமா!        5.15.63 
 
    ேவைல ள் இலங்ைக என் ம் விாி நகர் ஒ  சார், விண் ேதாய் 
    காைல ம் மாைல தா ம் இல்ல , ஓர் கனகக் கற்பச் 
    ேசாைல அங்கு அதனில், உம்பி ல் னால் ெதா த்த ய 
    சாைலயின் இ ந்தாள்; ஐய! தவம் ெசய்த தவம் ஆம் ைதயல்.        5.15.64 
 
    மண்ெணா ம் ெகாண் ேபானான், வான் உயர் கற்பினாள் தன் 
    ண்ணிய ேமனி தீண்ட அஞ்சுவான்; உலகம் த்த 
    கண் அகன் கமலத்  அண்ணல், 'க த்  இலாள் ெதா தல் கண்ணின், 
    எண் அ ம் கூ  ஆய் மாய்தி' என்ற  ஓர் ெமாழி உண்  என்பார்.        5.15.65 
 
    தீண் லன் என் ம் வாய்ைம, திைச கன் ெசய்த ட்ைட 
    கீண்  இல , அனந்தன் உச்சி கிழிந்  இல , எ ந்  ேவைல 
    மீண் ல, சுடர்கள் யா ம் வி ந்தில, ேவதம் ெசய்ைக 
    மாண் ல , என் ம் தன்ைம வாய்ைமயான் உணர்தி, மன்ேனா!        5.15.66 
 
    ேசாகத்தாள் ஆய நங்ைக கற்பினால், ெதா தற்கு ஒத்த 
    மாகத்தார் ேதவிமா ம், வான் சிறப்  உற்றார்; மற்ைறப் 
    பாகத்தாள் இப்ேபா  ஈசன் மகுடத்தாள்; ப மத் தா ம் 
    ஆகத்தாள் அல்லள், மாயன் ஆயிரம் ெமௗ  ேமலாள்.        5.15.67 
 
    இலங்ைகைய ம் நா , இராவணன் இ க்ைக எய்திப் 
    ெபாலம் குைழயவைர எல்லாம் ெபா  உற ேநாக்கிப் ேபாந்ேதன், 
    அலங்கு தண் ேசாைல க்ேகன்; அவ் வழி அணங்கு அன்னாைளக் 
    கலங்கு ெவண் திைரயிற்  ஆய கண்ணின் நீர்க் கட ல் கண்ேடன்.        5.15.68 
 
    அரக்கியர் அள  அற்றார்கள், அலைகயின் கு ம் அஞ்ச 
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    ெந க்கினர் காப்ப, நின்பால் ேநயேம அச்சம் நீக்க, 
    இரக்கம் என்  ஒன்  தாேன ஏந்  இைழ வ வம் எய்தித் 
    த க்கு உயர் சிைற உற்  அன்ன தைகயள்; அத் தமியள் அம்மா!        5.15.69 
 
    மாண்  இறந்  அைமந்த கற்பின் வாள் தல், நின்பால் ைவத்த 
    ேசண் பிறந்  அைமந்த காதல் கண்களில் தெவ◌ிட் , தீராக் 
    காண் பிறந்தைமயால், நீேய கண் அகன் ஞாலம் தன் ள் 
    ஆண் பிறந்  அைமந்த ெசல்வம் உண்டைன யாதி; அன்ேற.        5.15.70 
 
    அயிர்ப்  இலர் காண்பார், ன் ம் அறிந்திலர் எனி ம், ஐய! 
    எயில் ைன இலங்ைக ர் இந்திரன் யாக்ைகக்கு ஏற்ற 
    மயில் ைர இய னா ம், ைமந்த ம், நா ம் ஆங்ேக 
    உயிர்ப்ெபா ம் உயிாிேனா ம் ஊசல் நின்  ஆ வா ம்.        5.15.71 
 
    ைதயைல வணங்கற்கு ஒத்த இைடெப ம் தன்ைம ேநாக்கி, 
    ஐய! நான் இ ந்த காைல, அலங்கல் ேவல் இலங்ைக ேவந்தன், 
    எய்தினன், இரந்  கூறி, இைறஞ்சினன்; இ ந்  நங்ைக 
    ெவய்  உைர ெசால்லச் சீறிக் ேகாறல் ேமல்ெகாண்  விட்டான்.        5.15.72 
 
    ஆயிைட, அணங்கின் கற் ம், ஐய! நின் அ ம், ெசய்ய 
    ய நல் அற ம், என்  இங்கு இைனயன, ெதாடர்ந்  காப்பப் 
    ேபாயினன், அரக்கிமாைரச் ெசால் மின் ெபா வின் என்றாங்கு 
    ஏயினன், அவர் எலாம் என் மந்திரத்  உறங்கி இற்றார்.        5.15.73 
 
    அன்ன  ஓர் ெபா தில், நங்ைக, ஆ யிர் றப்பதாக 
    உன்னினள், ெகா  ஒன்  ஏந்திக் ெகாம்ெபா ம் உைறப்பச் சுற்றி, 
    தன்மணிக் க த்தில் சார்த் ம் அளைவயில், த த்  நாேயன், 
    ெபான் அ  வணங்கி நின் , நின்ெபயர் கன்ற ேபாழ்தில்.        5.15.74 
 
    "வஞ்சைன அரக்கர் ெசய்ைக இ "என, மனம் ெகாண்ேட ம், 
    'அஞ்சன வண்ணத்தான் தன் ெபயர் உைரத் , அளிைய என்பால், 
    ஞ்சு உ  ெபா தில் தந்தாய், றக்கல்'என்  உவந்  ெசான்னாள் 
    மஞ்சு என, வண்ணக் ெகாங்ைக வழிகின்ற மைழக் கண் நீராள்.        5.15.75 
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    ஆழிெபற்ற பிராட் நிைல (6168-6171) 
 
    அறி  உறத் ெதாியச் ெசான்ன ேபர் அைடயாளம் யா ம் 
    ெசறி  உற ேநாக்கி, நாேயன் சிந்ைதயில் தி க்கம் இன்ைம 
    றி  அற எண்ணி, வண்ண ேமாதிரம் காட்டக் கண்டாள்; 
    இ தியில் உயிர் தந்  ஈ ம் ம ந்  ஒத்த , அைனய ; எந்தாய்!        5.15.76 
 
    ஒ  கணத்  இரண்  கண்ேடன்; ஒளி மணி ஆழி, ஆன்ற 
    தி  ைலத் தடத்  ைவத்தாள்; ைவத்த ம், ெசல்வ! நின்பால் 
    விரகம் என்பதனின் வந்த ெவம் ெகா ம் தீயினால், ெவந்  
    உ கிய ; உடேன ஆறி வ த்த ; குளிர்ப்  உள் ஊற.        5.15.77 
 
    வாங்கிய ஆழி தன்ைன, 'வஞ்சர் ஊர் வந்ததாம்'என் , 
    ஆங்கு உயர் மைழக் கண் நீரால், ஆயிரம் கலசம் ஆட் , 
    ஏங்கினள், இ ந்த  அல்லால், இயம்பலள்; எய்த்த ேமனி 
    ங்கினள்; வியந்த  அல்லால், இைமத்திலள்; உயிர்ப்  விண்டாள்.        5.15.78 
 
    அன்னவர்க்கு, அ யேனன், நிற் பிாிந்தபின் அ த்த எல்லாம், 
    ெசால் ைற அறியச் ெசால் , 'ேதாைக! நீ இ ந்த சூழல் 
    இன்ன  என்  அறிகிலாேம, இத்தைன தாழ்த்த 'என்ேறன்; 
    மன்ன, நின் வ த்தப் பா ம் உணர்த்திேனன்; உயிர்ப்  வந்தாள்.        5.15.79 
 
    அ மன் இராமபிரான்பக்கல் பிராட் யின் சூ றவிைனக் கூ தல் 
 
    இங்கு உள தன்ைம எல்லாம் இைய  உளி இையயக் ேகட்டாள்; 
    அங்கு உள தன்ைம எல்லாம் அ ய க்கு அறியச் ெசான்னாள்; 
    'திங்கள் ஒன்  இ ப்ெபன், இன்ேன தி  உளம் தீர்ந்த பின்ைன; 
    மங்குெவன் உயிெரா 'என் , உன் மலர் அ  ெசன்னி ைவத்தாள்.        5.15.80 
 
    அ மன் இராமபிரானிடம் சூடாமணி வழங்குதல் 
 
    ைவத்தபின், கி ன் ைவத்த மா மணிக்கு அரைச வாங்கி, 
    ைகத் தலத்  இனிதின் ஈந்தாள்; 'தாமைரக் கண்கள் ஆர 
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    வித்தக! காண் 'என் , ெகா த்தனன்; ேவத நல் ல், 
    உய்த்  உள காலம் எல்லாம், கெழா ம் ஒக்க நிற்பான்.        5.15.81 
 
    சூடாமணிையப் ெபற்ற இராமன  நிைல (6174-6175) 
 
    ைப பயப் பயந்த காமம் பாிணமித்  உயர்ந்  ெபாங்கி, 
    ெமய் உற ெவ ம்பி, உள்ளம் ெம  உ  நிைலைய விட்டான்; 
    ஐய க்கு, அங்கி ன்னர் அம் ைகயால் பற் ம் நங்ைக 
    ைக எனல் ஆயிற்  அன்ேற; ைக க்க மணியின் காட்சி.        5.15.82 
 
    ெபா த்தன உேராமம், ேபாந்  ெபாழிந்தன கண்ணீர், ெபாங்கித் 
    த்தன மார் ம் ேதா ம், ேதான்றின வியர்வின் ள்ளி, 
    ம த்த  மணிவாய், ஆவி, வ வ  ேபாவ  ஆகித் 
    த த்த  ேமனி, என்ேன யார் உளர், தன்ைம ேதர்வார்.        5.15.83 
 
    அங்கதன் த ேயார் வந்  ேசர்தல் 
 
    ஆயிைடக் கவிேகளா ம் அங்கதன் த ன் ஆேயார் 
    ேமயினர், வணங்கிப் க்கார், ரைனக், கவியின் ேவந்ைத; 
    ேபாயின க மம் ற்றிப் குந்த  ஓர் ெபாம்மல் தன்னால், 
    ேசய் இ  மதியம் என்னத் திகழ்த  கத்தர் ஆனார்.        5.15.84 
 
    ேமற் ெசய்யத்தகுவன குறித்  இராமபிரான் விைர  ெகாள் தல் 
 
    ஆண்ைடயின் அ க்கன் ைமந்தன், ஐய! ேகள், அாிைவ நம்பால் 
    காண்ட க்கு எளியள் ஆனாள் என்ற ம், காலம் தாழ 
    ஈண்  இ ம் இ த்தி ேபாலாம் என்றனன்; என்றேலா ம் 
    ண் திரண்  அைனய ேதாளான், ெபா க்ெகன எ ந்  ெசான்னான். 5.15.85 
 
    சுக்கிாீவன் கட்டைளப்ப  வானர ேசைன றப்ப தல் 
 
    எ க எம் பைடகள் என்றான்; ஏ எ ம் அளவின், எங்கும் 
     ரசு எற்றி, ெகாற்ற வள் வன் க்க, ந்திப் 
    ெபாழி திைர அன்ன ேவைல ைட பரந்  என்னப் ெபாங்கி 



 116

    வ வல் இல் ெவள்ளத் தாைன ெதன் திைச வளர்ந்த  அன்ேற.        5.15.86 
 
    வழி வகுத் ச் ெசல் மா  இராமன் நீலைனப் பணித்தல் 
 
    நீலைன ெந  ேநாக்கி ேநமிேயான் பணிப்பான், நம் தம் 
    பால் வ ம் ேசைன தன்ைனப் பைகஞர் வந்  அடரா வண்ணம், 
    சால்  உற ன்னர்ச் ெசன்  சாி ெநறி விப் ேபாதி; 
    மால் த  களி  ேபா ம் பைடஞர் பின் ம ங்கு சூழ.        5.15.87 
 
    அ மன் ேதாள்ேமல் இராமபிரான் ஏறியமர்தல் 
 
    என்  உைரத்  எ ந்த ேவைல, மா தி இ ைக கூப்பிப் 
    ' ன் ெதாழில் குரங்கு எனா  என் ேதாளிைடப் குதி'என்னாத் 
    தன் தைல ப யில் தாழ்ந்தான்; அண்ண ம் சரணம் ைவத்தான்; 
    வன் திறல் வா  ேச ம் இளவைல வணங்கிச் ெசான்னான்.        5.15.88 
 
    அங்கதன் ேதாளில் இலக்குவன் ஏறச் ேசைன றப்ப தல் 
 
    'நீ இனி என்றன் ேதாள் ேமல் ஏ தி நிமல'என்ன 
    வாய் ைதத்  இைறஞ்சி நின்ற வா  காதலைன ேநாக்கி, 
    நாயகற்கு இைளய ேகா ம் நன் 'என அவன் தன் ேதாள்ேமல் 
    பாய்த ம், தைகப்  இல் தாைன, படர்ெநறி படர்ந்த  அன்ேற.        5.15.89 
 
    வாேனார் மலர்மைழ ெபாழிதல் 
 
    6182. க டனில் விைடயில் ேதான் ம் இ வ ம் க ப்பக் கா ன் 
    அ ள்த  குமரன் ேதாள் ேமல், அங்கதன் அலங்கல் ேதாள் ேமல், 
    ெபா ள் த ம் ரர் ேபாக, ெபாங்கு ஒளி விசும்பில் தங்கும் 
    ெத ள் த ம் லவர், வாழ்த்திச் சிந்தினர் ெதய்வப் ெபான் .        5.15.90 
 
    மைலவழிேய வானரேசைன ெசல் தல் 
 
    ைவயகம் அதனில் மாக்கள் மயங்குவர்; வய ெவம் ேசைன 
    எய்தி ன், என்ப  உன்னி, இராகவன் இனிதின் ஏவ, 
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    ெபய் கனி கிழங்கு ேதன் என்  இைனயன ெப தற்கு ஒத்த 
    ெசய்ய மால் வைரேய ஆறாச் ெசன்றன; தைகப்  இல் ேசைன.        5.15.91 
 
    அ மன் இலங்ைகயில் கண்ட சிறப் க்கைளச் ெசால்லக் ேகட்  வானரேசைன 
எளிதல் வழிகடத்தல் 
 
    ர ம் விைரவில் ேபானார்; விலங்கல் ேமல் இலங்ைக ெவய்ேயார் 
    ேசார்  இலாக் காவற்பா ம், ெப ைம ம், அர ம், ெகாற்றக் 
    கார் நிறத்  அரக்கர் என்ேபார் த ய கணிப்  இலாத 
    வார் கழல் அ மன் ெசால்ல, வழி ெந  எளிதில் ேபானார்.        5.15.92 
 
    அைனவ ம் ெதன்றிைசக் கடைலக் கா தல் 
 
    அந் ெநறி ெந  ெசல்ல, அாிக் குலத்  அரசேனா ம் 
    நல் ெநறிக் குமரர் ேபாக, நயந்  உடன் ணர்ந்த ேசைன, 
    இன்ென ம் ப வக் குன்றில் பகல் எலாம் இ த்த பின்னர்ப் 
    பன்னி  பக ல் ெசன்  ெதன் திைசப் பரைவ கண்டார்.        5.15.93 
    ----------------- 
  
 


