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ஒேற எனி ஒ' ஏ ஆ, பல எ' உைரகி பல ஏ ஆ,
அேற எனி அேறயா, ஆேம எனி ஆ ஏ ஆ,
இேற எனி இேறயா, உள

எ' உைரகி

உளேதயா,

நேற நபி /0வாைக! நம/ இ/ எ ஓ! பிைழ2? அமா!

------------

6.1 கட

கா

படல (61876187- 6197)

வானர பைட ெதகட&கைரயி& ெச' த/த
ஊழி திாி5 கால

 உைலயாநிைலய உய6கிாி5

வாழி வ&றா மறிகட7 ம

8 வடபா

வா ேதாய

பாழி தெ&/ உளன கிாி5 நில9 தாழ பர

எ:த

3

இ' ததா .

ஏ: ப தி ெப ெவள மகர ெவள

6.1.1

இராம கடைல கா8த
ெபாகி பரத ெப ;ேசைன 2ற

 அக

 2ைட<&ற=

சகி ெபா>த ைகயாைள பிாித பி2 தம/ இனமா
ெகாகி ெபா>த தாமைரயி /:
க/

ெபா: 

யிலாத க

யி  உ&', இத /வி/

ண கடைல க

8&றா.

6.1.2

அைலபரபி ேதா&ற
ேசய கால பிாி

அகல திாிதா, மீ

# ேசைகயி பா

மாய வதா, இனி வள6வா எ' க தி, வ  ெதற ,
@ய மல6ேபா
பாய

Aைர ெதாைக5 B

 சிதி 2ைட < C0

6.1.3

உதறி ப#பேத ஒ த திைரயி பர2; அமா!

ெதறலா
வழி/ க

இராம வ த
ணீ6 அ:வ

(6190-6191)
வ;சி அ:க வ

அட6த

பழி/, காம Dகைண/ ப&றாநிறா ெபா ேதாைள=
<ழி/ ெகா ல ஒ

உைலயி

E ெபாறியி <# அேன!

ெகாழி/ கட> ெந# திைரவாF ெதற
ெநன

க

தைன க
பின

ட தி ேமனி இ' பிறி
# இரகா

திைரேம

@&' /'

திவைல. 6.1.4

ஆF, நிைலதள6வா

தனிேய கத' தட கட வாF

தவகிற பிைள ெதற , க உயி6/

2ைன /' D ந';<

ண Dசா

ஒ கா

6.1.5

ேபாகாேத.

பவள ேதா'த
சிைல ேம

ெகா

ட தி

ெந# ேதாC/ உவைம மைல5 சிறி

ஏFப

4

நிைல ேம&ெகா
தைல ேம

ெகா

# ெம>கிற ெந0ேயா தB ப0 ஏ:

ட க&பினா, மணிவாF என தனிேதாறி

ெகாைலேம& ெகா

#, ஆ6 உயி6 /0/

6.1.6

G&ற ெகா ேலா ெகா0 பவள.
B

ெவளிபட

@ர இ ைல மயி

இ த Hழ

எ' மன ெச ல,

ர வி >, ெந#மான ெவ ல நாE ெம>வா9/,
'ஈர இ லா நி தேரா# என உற உ

Jர

B'வ

# உன/'ஏைழ

/றி காC0, B ேத! உயிைர B0பாேயா?

6.1.7

கட> ேதா&ற (6194-6196)
இ

அன Aத

ேபைத இ தா நீகா இட6 ெகா0ேய

தத பாைவ தவபாைவ தனிைம தகேவா? என தள6
சி கிற ந' தரள க
வ

வள

பளி அரவி

மல6 தாளி

ணீ6 த ப திைர
வ

ேப6 உலக ப<க

எ:

ஏF/, மறி கடேல.

6.1.8

ஆக பனி க&ைற

ளி ந' ெம 2ன ெதளிப @ நீ6 /ழவி Bைற <ழ&றி,

ெவளி வ

ண Aைர கலைவ ெவ 2 அ

அளி அப திைர கர தா
ெகாைக /யிைல

அைரப

ண

தி ேமனி/

ஏF/ அணி ஆழி.

6.1.9

ய6 நீகி, இைமேயா6/ உ&ற /ைற B&ற,

ெவ ைகசிைலய @ணியின விடாத Bனிவி ேம
கைக தி நா# உைடயாைன க

ெச 7

# ெந;ச களி Gர

அ ைக திைரக எ#

ஓ0, ஆ6 த

ஒ த

இராம ேம விைள எ

ணி கட&கைரயி

அணி ஆழி.

த/த

6.1.10

5

இன

ஆய க கடைல எFதி அத9/ எ:மட/

தன

ஆய ெந#மான

பின

ஆய காாியB நிகத ெபா E ேப<வா.

என

யர காத

இைவ தைழப

ஆ/ ேம விைள? எ' இ தா இராம; இக

இலைக

----------------

6.1.11

6.2 இராவண மதிர படல (6198 - 6315)
6315)
அ9மனா

எாி5

ட இலைக மயனா

2 பிகப#த

Dவ  அயெனா# 2/ 'ெபானக6
Jவைக உலகி9 அழ/ B&'ற

ஏ'என இய&றின கண தி எபரா

6.2.1

ேதவ  ம ெகாள தெFவ த=சேன.
இலைகயி அைமதி ேநாகிய இராவண சின நீ/த
ெபானி9 மணியி9 அைமத ெபா&2 உைட
ந

நக6 ேநாகினா நாக ேநாகினா

'Bைனயி அழ/ உைட
மன9 உவ
இலைகயி எழி

த Bனி மாறினா.

உலகி Bைதேயா

/றிகாC0 நி' இய&றி ஈதன

பழிப  உலகக எைவ5 பல Bைற
அழி

6.2.2

மி/தி/ காரண

B: ெப தனி Bத
எழி

'எ' ெமாFகழ

அழி

ஆ/வா&/ அாி

உ

இராவண பிரமைன Dசி த92த
தி நக6 யாைவ5 தி த ேநாகிய

டா/ேமா.

6.2.3

6

ெபா

கழ

இராவண அய&/ Dசைன

வரBைற இய&றி'நீ வழி ெகாவாF'எறா;

6.2.4

அாியன த=ச&/ உதவி ஆைணயா.
இராவண ஆேலாசைன ம

டப தி

சிகாதன தி

&றி

த

அKவழி ஆயிர ஆயிர அவி6
ெசKவழி= ெசமணி @

க ேச6 திய

ெவKவழி ஆசன

ேமவினா.

எKவ இ

ம

டப

அாிக எதிய

இனி

6.2.5

இராவண அைம=ச6 Bத>ேயா6 Hழ விள/த
வர2 அ' <&றB மதிர ெதாழி
நிரபிய Bதிய  ேசைன நீ கட

தரெப' தைலவ  த:வ ேதாறினா

6.2.6

அரைபய6 கவாிேயா# ஆ# தாாினா.
இராவண ஆேலாசைன ம

டப தி> 

Bனிவ6 Bத>ேயாைர ேபா/த

'Bைனவ  ேதவ  ம&' உ&'ே◌ளா6
எைனவ  தவி6க'என ஏய ஆைணயா
2ைன/ழ

மகளிேரா# இைளஞ6 ேபாகினா;

நிைன உ' காாிய நிக

 ெந;சினா.

6.2.7

இராவண அைம=சேரா# த/த
'ப

0த6 பைழயவ6 கிழவ6 ப

பின6

த

ட>

வ

ெடா# காைல5 வர மா&றினா.

ெகா

மதிர தைலவ6 சா6க என

# உட இ தன; ெகா&ற ஆைணயா

6.2.8

7

<&ற தா  மகE தபிய  அ லாதாைர ம
ஆ' அைம ேகவிய6 எனி9 ஆ
ஏறவ6 ந
வா

பின6 எனி9 யாைர5

ைண= <&ற

ெதாழி&/

மக தபிய6

ேபாறவ6 அ லைர 2ற
மதிர நிக: ம

டப தினி' ேபா/த

6.2.9

 ேபாகினா.

டப தி காவ

மி/தி

திைச ெதா' நி'வின உல/ ேசாி9
பிைசெதாழி

மறவைர; பிறி

எ ேப<வ?

விைச உ' பறைவ5 வில/ ேவ&ற
அைச ெதாழி

6.2.10

அ;சின; சி திர திேன.

இராவண மதிரகிழவைர ேநாகி வ தி5ைர த
'தா=சி இ/ இதனிேம
மாCசி ஓ6 /ரகினா

எ? இனி

த வ

அழித

(6208-6211)

மாைல ேத?

ஆCசி5 அைம எ அர< ந''எனா=

H=சியி கிழவைர ேநாகி= ெசா 7வா.

<Cட
ெகCட

/ர/; எாி Hைற ஆ0ட
ெகா0நக6; கிைள5 ந

பCடன6; பாிபவ பரத
இCட

6.2.11

ப 

எக8;

இK அாியைண இ த

எ உட .

ஊ'கிறன கிண' உதிர; ஒ நக6
ஆ'கிறில தழ ; அகி7 நாவி5

G' மைகய6 ந' Gத> <'

6.2.12

8

நா'கிற ; Aக6

ம&' இல

இ த நா எலா.

6.2.13

ஆயி9'மைலத வானர

ஆகிய 'எ9 வா6 ைத5

இ&' இல

ெப&றில; பிறதில எ9 ேப' அலா

B&'வ

எ இனி பழியி Jகிேனா.

பைட தைலவ G'த

(6212-6218)

எ' அவ இயப7 எ:
கறிய க கழ

'ஒ' உள

6.2.14

இைற;சினா;

ேசைன காவல

உண6

வ

ஒ / ேக'எனா

நிறன நிக தின 2ண62 இ

ெந;சினா.

6.2.15

வ;சைன மனிதைர இய&றி வா Aத
ப;சி ந

ெம

அ;சின6 ெதாழி

அ0 மயிைல ப&'த

என அறிவி ேத அ

த;< என உண6திைல; உண  தைமேயாF.
கரBத

ரைர ெகாற கவைர

விாி/ழ

உைக J/ அாித ரைர

அழித

எ' அய6திேபா7மா .

பாிபவ ெசF;ஞைர ப#கலா

நீ அரசிய

த

ட எ' ஒ

வ

# அம6 அலகலாF! வணகி வாவேரா?

வி

டவ6 உ'வ> அட/ ெவைமேயா6.

க

6.2.16

6.2.17

ெபா C/ உாிய தகைர

டவ6 ெபா'பேரா? உலக காவல6

6.2.18

9

ெச&றன6 எதி6 எ: ேதவ6 தானவ6

ெகா&றB ரB வ>5 GC# அற

B&றி J' உல// Bத வ ஆய

ெவ&றிேயா? ெபாைறெகாேலா? விளப ேவ
விலகின6 உயி6ெகட விலகி மீகிலா
இலைகயி இனி

இ 

/ல ெக: காவல! /ரகி
உல/ நேம

இப

த/ேமா?

வர ஒழிக

F

#மா .

6.2.19

ேம

பாலேதா?

6.2.20

ேபாயின /ரகிைன ெதாட6 ேபாF அவ
ஏயின6 உயி6/0

எKவ தீ6கில;

வாயி9 மன தி9 ெவ'

வா ேம

ஓ5 ந வ> என உணர Gறினா.
மேகாதர G'த

6.2.21

(6219-6224)

ம&' அவ பி உற மேகாதர ெபய6
க தட ேதாளின எாி5 க

ணினா

B&' உற ேநாகின B0 அனதா
ெகா&றவ ேக என இைனய Gறினா.

6.2.22

ேதவ  அடகின6 இயக6 சிதின6
தாஅ  தானவ6 த / தாதன6

யாவ  இைறவ6 எ' இைற;< ேமைமய6
Jவ  ஒ கின6 உன/ ெமாFபிேனாF.
ஏ&ற எ பிறி

இனி? எவ6/ இ9யி6

மா&'' Bைறைம சா

வ>யி மா

2 அைம

G&'வா த உயி6 ெகாE G&' என
ேதா&' நி ஏவ

6.2.23

த தைலயி

H#மா .

6.2.24

10

ெவளி அ கிாியிைன விைடயி பாகேனா#
அளி வி
<ளியி

ெதாட எ#

இ 

ஆ6 த ஆ&றலாF!

உைற /ரகி ேதாவ>/

எEதி ேபா7 நி 2ய ைத எெமா#.
ம
க
ந
எ

6.2.25

ணி9 வானி9 ம&' B&' நி

ணினி நீகின6 யாவ6? க

டவ6

ண  வல தின6 யாவ6? நாயக!
இல6 இறதவ6 எ

இ#/ இவ

இய2வ

வி#/ைவ ஆ எனி
ஒ#க

ண

ஆவேதா?

இ ைல; ஈ

# எைன

/ரைக ேவ6 அ'

மனிதைர உயி6 உ

# உ பைக

B0/ெவ யா'என B0ய Gறினா.

6.2.27

(6225-6227)

வ=சிரதத G'த
இ= சிர தவ உைர
வ=சிர

6.2.26

இ'/ எ ைவயி

எயி&றவ வ ைல Gறினா

அ= சிர ைத/ ஒ

ெபா  இ' ஆயி9

ப=சிர த ெபாழி ப தி க

ணினா.

6.2.28

'ேபாF இனி மனிசைர /ரைக Dமியி
ேத5மி ைககளா

ஏயிைன இ /வ

திமி'எ' எைம
அறி எ இனி

ஆ5 இ ? எ வயி அயி62 உ
எKஉலக

 நி ஏவ

ெதKவிைன அ'

டா ெகாேலா?

6.2.29

ேகCகிலா

உன/ அ0ைம ெசFத யா

தKவின பணி உளதாக தா ெகாேலா
இKவிைன எவயி ஈகலா

எறா.

6.2.30

11

(6228-6234)

Bக ெசா 7த
'நி

நி 'எ' அவ தைன விலகி'நீ இைவ

எB9 எளிய6ேபா

இ' திேயா?'எனா

மBக ேநாகின வணகி வைமயா

Bக எபவ இைனய ெசா >னா.

6.2.31

திகய வ> இல; ேதவ6 ெம >ய6;
Bகணா கயிைல5 Bர

இறாய ;

மகE /ர/ேம வ>யவா எனி

அகட! இராவண&/ அைமத ஆ&றேல.
ெபா>வ

ெபா

உற எ

8 2ெதாழி

ெம>யவ6 கட; நம/ இ'தி ேவ

#வா6

வ>யின6 எனி அவ6/ ஒ கி வா ேமா
ஒ>கழ
க

ம

6.2.32

ஒ வ! ந உயி / அபினா .

6.2.33

ணிய மதிர க ம காவல!

உ
தி

ணிய

மனிச  /ர/ ம&'; நா

ணிய அைமதன உண/ உC/ேம

ணிய அரகாி

தீர6 யாவேர.

6.2.34

எாி உற ம#ப  எதி6 ே◌ளா6 பட
ெபா

ெதாழி

யாைவ5 2ாி

ேபாவ 

வ வ  /ர/; ந வாைக ஊ6 கட
அாி ெகா
வ

இராகத6/ ஆழி நீ த ?

ந இ ைக5 அர8 வைம5

ெவ ெதாழி

தாைனயி விாி ரB

சிைதயி உண6பவ6 யாவேர சில6
உF

6.2.35

த உயி6 ெகா# இK உலக

 உளா6.

6.2.36

12

ஒ வ

ெவ வ

நிைனயி9 உ'தி ஓாி9

வி பி9 விைனய ேவ

ெச வ

அ/; அவ6 உைழ ெச' தீ6

ெகா வ

அற

க ம எ' உணர Gறினா.

மகா பா6<வ G'த
காவல க
'யாவ

09

உ

6.2.37

(6235-6238)

எதி6 அவைன ைக கவி

#; இனி நம/? என= ெசா >னா

'ேகாவB வைம5 /ர/ேக'எனா

மா ெப  பக எ' ஒ வ வைமயா.
Bதின6 Bர

6.2.38

இல6 சிலவ6 ெமாF அம6

நதின6 தெமா# நனி நடதேதா?
வ

ஒ

/ர/ இ# தீயி வைமயா

ெவதேதா? இலைகேயா# அரக6 ெவைம5.
மானிட6 ஏவா6 /ர/ வ

தா எாிம#ப
ஆனவ6 அ
ேம

/றி

6.2.39

இK ஊ6

நி த6 தாைனேய
அ:/வா6

நிகதகன விளப ேவ

#ேமா?

6.2.40

நி' நி' இைவ சில விளப ேந6கில
'ந' இனி நரெரா# /ரைக நா அற
ெகா' தி' அ ல

ஓ6 எ

எறன; இக

எாி5 க

/றி

ண G#ேமா?
ணினா.

பிசாச ேப<த
'திசாதிைச ேபா  நா; அரச ெசFவிைன

6.2.41

13

உசாவின உCகின; ஒழி  வா'எறா;
பிசாச எ' ஒ

ெபய6 ெப&ற ெபFகழ

நிசாசர உ  2ண6 ெந பி நீ6ைமயா.
Hாியச

ெசா 7த

'ஆாிய தைம ஈ
காாிய ஈ

6.2.42

எனி க

ஆயி ஆF உ'
ட ஆ&றினா

சீாிய6 மனிதேர; சிறிய யா'என=

Hாிய பைகஞ எ' ஒ வ ெசா >னா.

6.2.43

ேவவியி பைகவ விள2த
'ஆ விைன நிைலைம5 அரக6 ஆ&ற7

தாவிைன இதனி ேம
Hவிைன மனிதரா

பகர தகேதா

ேதாறி&' ஆ'என

ேவவியி பைகஞ9 உைர
2ைகநிற க

ெவகினா.

6.2.44

ண 2க7த

'ெதாைக நிற /ர/ உைட மனித6= ெசா > எ?
சிைகநிற= H>த திற
தைக நிற

2ைகநிற க

எ

= ெச >9

ணல; சைமத

ந''எனா

ண9 2க' ெபாகினா

6.2.45

ம&ைறேயா6 G'த
ம&' அவபி உற ம&ைறேயா6கE
'இ&' இ ேவ நல; எ

ண ம&' இ 'எ'

உ&றன உ&றன உைரப தாயினா6

2&' உைற அர என 2:/ ெந;சினா6.

6.2.46

14

(6244-6253)

/பக ண G'த

அரகைர விலகி'விைன ேதரா

ெவ2 இக

நபிய6 இ க'என நாயகைன Bனா

'எபி எனகி&கி

உைர ெசFவ

இத'எனா

/பக ண ெபயாினா இைவ /றி தா.
நீ அய Bத

6.2.47

/ல இத&/ ஒ வ நிறாF

ஆயிர மைற ெபா  உண6
தீவிைன நய2 உ'த

அறி அைமதாF;

ெசFதைன; ெதாிதா

ஏ! இன உற தைகய இ

ைணயேவேயா.

6.2.48

ஓவிய அைமத நக6 தீ உண உைளதாF;
ேகா இய

அழித

ேதவிைய நய

என ேவ' ஒ

சிைற ைவ த ெசய

/ல ேதா
நேறா?

பாவிய6 உ'பழி இதி பழி5 உ
ந

நக6 அழித

ேடா.

6.2.49

என நாணிைன நய தா

உ உயி6 என தைகய ேதவிய6க உேம
இ நைக தர தர ஒ

த மைன உ&றா

ெபா அ0 ெதாழ ெதாழ ம' த
எ' ஒ வ இ

ற

சிைற ைவ தாF

ஆயின அரக6 2க; ஐயா!

2ெதாழி> நா இைச ெபா' த

2லைம ேதா!

ஆ< இ

பர தார அைவ அ சிைற அைடேப

ேப<வ

ர இைட ேப8வ

மா< இ

2க காத

6.2.50

உைற தவ திைய இரகாF

வ ெதாழி>னாF Bைற
அ' ஒழிவ

2கேபாலா.

உ'ேவ; வளைம Gர
காம;

6.2.51

15

G<வ

6.2.52

மானிடைர; ந' நம ெகா&ற.

சிCட6 ெசய

ெசFதிைல; /ல=சி'ைம ெசFதாF;

மC# அவி மல6 /ழ>னாைள இனி மனா!
விC0#
பC0#

ேம

ேம

எளிய மா ; அவ6 ெவ ல

அ  ந'; பழி அறா .

6.2.53

'மர பட6 வன

ஒ வேன சிைல வல தா

கர பைட ப#

அவைன ெவ' கைளகCடா;

நிரபி#வ

அ' அ  நிற

உர ப#வேத; இதனிேம

இனி நபா

உ'தி உ

ேடா?'

6.2.54

ெவறி#வ6 மானிடவேர9 அவ6 தேம
நி' இைடவிடா
திறி#த

ெநறிெச' உற ெந கி

ெசFகில எனி ெச'நேரா#

6.2.55

ஒறி#வ6 ேதவ6; உல/ ஏ: உட ஒறா.
'ஊ' பைட ஊ'வத Bன ஒ
ஏ' கட

நாேள

ஏறி நர6 வானரைர எ லா

ேவ' ெபயராதவைக ேவேரா# அடக
N'வ ேவ க ம'எப

இராவண /பக ண Gறியத&/ இைச
ந' உைர ெசFதாF! /மர! நா அ
ஒ' இனி ஆFத

6.2.56

Aவறா.

G'த

நிைனேத;

ப: ; ஒனலைர எ லா

ெகா' ெபய6ேவா; நம ெகா0 பைடைய எ லா

'இ' எ:க எக'என இராவண இைச தா.
இதிரசி

இராவணைன த#

யாேன ெச'

6.2.57
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(6255-6261)

பைகெவ' வ ேவ என

எ' அவ இயபியி# எ ைலயினி 'வ ேல

ெச' பைடேயா# சி' மானிட6 சினேபா6

ெவ' ெபய6வாF அரச! நீ ெகா ? என ர

ந' ெபாி 'எ' மக ந/ இைவ நவிறா.

6.2.58

ஈச அ  ெசFதன ஏ# அவி மல6 ேப6
ஆசன உவதவ அளி தன ஆய
பாச Bத

ெவபைட <ம

பல6 நிறா6;

ஏச உழ ேவ ஒ வ யா9 உெள அேறா.

6.2.59

'B&' BதலாF உலக J' எதி6 ேதாறி=
ெச&ற Bதேலாேரா# ெச' த
ெவ&றி உன

ஆக விைளயா

ஓ6 திற



ஒழியி எைன

ெப&'மிைல; யா ெநறி பிற  இெல'எறா.

6.2.60

/ர/ பட ேமதினி /ைற தைல பட ேபா6
அர/ பட மானிட6 அலதைல பட ேப6

இர/ பட6 சீைத பட இ' இ வ6 நிறா6

சிர /வ# என ெகாண6த
ெசா

கா8தி சின ேதாF!

இைட கழிகில < கிய /ர/ எ

க

இைட கிழி/ உ மி க#ைம கா8

ப

இைட கிழி

வி

6.2.61

இைட கிழி த மிட வாளி ெவ வி த
இாிவ க

# பய உFபாF.

6.2.62

யாைன இல6 ேத6 2ரவி யா  இல6; ஏ

தாைன இல6 நிற தவ ஒ' இல6 தா ஓ6
Gன

B கி சி' /ர/ ெகா# ெவ வா6;

ஆனவ  மானிட6 ந ஆ

ைம இனி

அேறா!

6.2.63

17

நீ  நில9 ெந0ய கா7 நிமி6 வா9
ேப6 உல/ யா ஒ
யா  ஒழியாம

நா 2ைடெபய6 ேத

நர6 வானர6க எபா6

ேவ  ஒழியாதவைக ெகா' அல
இதிரசி

Gறிய

6.2.64

மீேள.

ேகC# டண சின

விள2த

(6262-6268)

எ' அ0 இைற;சின எ: 'விைட ஈேமா
வ ெதாழி>னாF'! என7 வா எயி' வாயி

திறன Bனி

நனி தீவிைனைய எ லா

ெவறவாி ந' உண  டண விள2.
N>னா

ேபா7மா

Aணகிய அறி ேநாகின6

கால ேம

உ' ெபா  2க7 DCசிேயா6

விைளெபா  உண  க&2 இலா

பால நீ இைனயன பகர& பாைலேயா.
க

தி

வி
இ

6.2.65

இலா க

6.2.66

இலா ஒ வ ைகெகா#

வா சி திர அைனய ெச2வாF

த ேமதைகயவ6 விைனய மதிர

திேயா? இளைமயா

Bைறைம எ

ணலாF.

6.2.67

@யவ6 Bைறைமேய ெதாட/ ெதாைமேயா6
ஆயவ6 நி&க; ம&' அண6 ஆதியா

தீயவ6 அற தினா

ேதவ6 ஆய

மாயேமா? வ;சேமா? வைமேய ெகாேலா?
அற

ற

அமரைர ெவற ஆ

திற ெதாிதி0 அ

ெதாழி

தா9 ெசFதவ

நிற திறபாவைக இய&' நீ6ைமயா
மற

6.2.68

றதவ6 த  வர தி வைமயா .

6.2.69
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Jவைர ெவ' J' உல/ B&'ற
காவ> நி' த களி2 ைக மிக
வ

B0 என த

அ ல

6.2.70

ேதவைர ெவறவ6 யாவ6? தீைமேயா6!
விைனகைள ெவ' ேம

# க

டவ6

எைனவ6 எ' இய2ேக எKவ தீ6ைகயா
Bைனவ  அமர  B9 பின 
அைனயவ6 திற

6.2.71

ள6 யாவ6? ஆ&றினா6.

டண இராவணைன ேநாகி G'த

(6269-6296)

'பிைளைம விளபிைன ேபைத நீ'என
ஒளிய 2த வைன உரபி'எ உைர

எளைல ஆ எனி இயப

ஆ&'ெவ

ெதளிய ெபா ;'என அரச& ெசபினா.

6.2.72

எைத நீ யா நீ எ B நீ தவ

வதைன தெFவ நீ ம&' B&' நீ
இதிர ெப பத இழகிறாF என
ெநாதென ஆத> Aவ வ
க&' உ' மாCசி எக

உ&' உ' ெபா  ெதாி
ெசா&'' H=சியி

ஆயிேன.

இ' ஆயி9
உண6த

ஓயி9

ணி ேசாாி9

B&'ற ேகCடபி Bனிதி ெமாFபிேனாF!
ேகாநக6 B:வ  நின

6.2.73

6.2.74

ெகா&றB

சானகி எ9 ெபய6 உலகி தமைன
யானவ க&பினா
வானர <Cட

ெவத

அ ல

எ' உண6த

ஓ6

மாCசிேயா?

6.2.75
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எ

'வி
ெப
ம

ெபா C# ஒறி நி', எவ  எ

ணினா

ெபா C# ஒறிய உய6 மீCசி5
ெபா C#'அறி5, பிறி

உ

டா எனி

ெபா C#, அறி5 வர வ லேவா?

மீ உைட ெந#கட

இலைக ேவத B

தா உைட ெந#தவ தள6
மா9ட மடைதயா

6.2.76

சாFவ , ஓ6

எ9 வாFெமாழி

ேத உைட அலகலாF! இ' தீ6தேதா

6.2.77

ஏறிய ெந#தவ இைழ த எ ைல நா
ஆறிய ெப /ண

Gறிய மனித6பா

அறிவ ஆைணயா

ெகா&ற ெகாளைல;

ேவ' இனி அவ6 வயி ெவறி ஆவேதா?
ஏய

நீ ஒ

பிறி

உண6

இயப ேவ

தனி உல/ ஏ: நீ வாF

ஆயிர ேதாளவ&/ ஆ&ற

'ேம

#ேமா?

ேதா&றைன

ேமயிைன ஆ எனி விளப ேவ

6.2.78

#ேமா?

6.2.79

உய6 கயிைலைய எ# த ேமைல நா

நா7 ேதா நதிதா நவிற சாப தா
Gல வா /ரகினா
வா>பா

க

/'/ ேகாள

டன; வர2 இ

ஆ&றலாF'

6.2.80

தீ இைட /ளி த அ தெFவ க&பினா
வாF இைட ெமாழித ெசா

ம'க வ லேமா?

'ேநாF உன/ யா'என Aவ'ளா அவ

ஆயவ சீைத ப

# அBதி

ேதாறினா.

சபர ெபய6 உைட தானவ6/ இைறவைன த9 வல தா

6.2.81
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அபர

உப6 2/ அமாிைட தைல

உப / இைறவ9/ அர< அளி
இபாி

பைட

அட

பைட

கட

அமர6 உFய

உதவினா ஒ வ ேநமி

6.2.82

பணி ெசய தயரத ெபயாினா இைச வள6 தா.

மிட

உட

மி

பைட

ஒ வனாF அமர6 ேகா விைடயதாF ெவாிநி ேமலாF

, அண6 ஆயின6 எலா ம0ய வா உ வினா9
அவனிைய ெப வள த க எ' அ ளினா9

6.2.83

பைட தவ6 ெந# கைக ததவ வழி கட மன.

ெபாF உைர
ெநF உைர
ைம உைர

ெமF உைர

உலகினி

உைறயி

உல க

சினவினா6 /ல அற ெபா

இC# அற வள6

மைனவிபா

உயி6 ெகா#

தேவ

ஒ வனாF ெநறியி

வர அளி தைவ மறாேத

நிறா

அமர  ெப'கிலா # ெப&றா.

6.2.84

அைனயவ சி'வ6 எெப ம! உ பைகஞ6, அனவைர அமா!

இைனய6 எ' உண6திேய , இ வ  ஒ வ  எதி6 இலாதா6;
Bைனவ  அமர  B: ண6 தவ6கE B&' ம&'
நிைனவ  தைகய6; ந விைனயினா

மனிதராF எளிதி நிறா6.

6.2.85

ேகாசிக ெபய6 உைட /ல Bனி தைலவ அ /ளி6 மல6 ேப6
ஆசன தவெனா# எK உலகB த வ எ' அைமய7&றா
ஈசனி

ெப' பைடகல இைம பளவி எK உல/ யா

நாச உ&றிட நடபன ெகா# தைவ பி0

6.2.86

ைடய6 நபா!

எ'வ> ெபா வி

ேதா அணேரா# அமர6 ப

உ'திற

ஒ வ நி' அம6 ெசFதா உைடய வி 7,

க7ழமீ

தெ' சின தவ6க B2ர ெந 2 , உ

# நிறா.

உலைக நகி#வ; தி/ அளவிட&/ உாிய; நாE

ேம தீவிட உயி6பன; ெவயி

ெசF கால

எFத அ2

/'Bனி ெபயாினா நிைறதவ6/ இைற தர ெகா
நாவினா

# இக

ெபாழி எயி&றன; அK ர6

,

6.2.87
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ஆவமா அாிய 2&' உைறவ; B&' அறிவ / அழி ெசF5
பாவ காாிய6 உயி6 பத அலா
ேப ேமா ஒ வரா

அவ6களா

இைர ெபறா; பகழி நாக.
அ ல ; இK ெபாியேவ9

நா  Jாி5 அறா; நBைட= சிைலக ேபா

ந>வவாேமா?

தா ேவா? ேவ8ேவா? தா8வாF உலகிைன த:வி நி&/
ேம ேவா மா வைர /லெமலா அ லேவா? வி 7 மேனா.
உர ஒ கிய

நீ6கைட5 வா>ய

மர ஒ கிய, கர ஆதிய6 விராதன
சிர ஒ கின; இனி= ெச
பர ஒ /வ
ெசா

அலா

6.2.89

மா62; உலைக J#
மா

ஒ  /ள

பிறி

6.2.88

வைரக மா9
எனி

ஒ காத

ெதKவ6 எபா6

ஓ6 பைக5 உ

வர ெபாிய மா Bனிவ6 எபவ6க, த

ேடா?

6.2.90

ைண இலாதா6

ஒ வர ெபாிய ேதா இ வேர அமரேரா# உலக யா
ெவ வ6 எப

ெதாி

எ

ணினா6; நி த6 ேவ6 Bத7 ய

ெகா வ6 எ' உண6தலா , அவைர வ
அைணவ

ஓ6 இைச ெகா

;<கிறில6களா

6.2.91

டா6.

இர நபக7,

நி& ெசா ல ஒ கி

ெந;< நி' அய  இ நி த6;
'ேப6 சனகியா ெந0ய

ந;< திறவ6க தா ந
நரக'எ', எ

ஆய

8வா6

ணி, நைம

அ;<கிறில6க, நி அ  அலா
சர
2க
நக

மதி

இலா அமர6; ஐயா!

6.2.92

உண6கிலாைமயி நம/ எளிைம சா

மதிகில, ம'ெபா>ய வா ஒளி இழ

ெபா'ைம Gர

உதய ந

8
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பக

மதி/ உவைம ஆயின எலா இர கா

சி

B

அக

ப வ நாளி

மதி/ உவைமயாயின தேபாதன6 உளா6 வதன அமா!
உலகி9/ இ'தி 2/ உ

இ வி தி Bக

ஒளி

உழ த

ெசFவா6

இைறவி ந உைற5ளா எறேலா#

அதக Bத>ேனா6 அமர  Bனிவ  பிற  அ;சா6
வ த உலகB வானB க
ெசால தகா

# உவ

வல த கா

அக வ6 மேனா.

6.2.94

 நிமி தக எக8 வர ெதாட6வ; ஒனா6

ெவல தகா அமர  அண  ெச வி
/ல தகா

6.2.93

விCடன விடாத

வய ெந# /திைர5 அதி6/ர

/' இ'

B ற த , ந மைன இைட 2/  மேனா!

வாயி9 ப >9 2ன
ேபயி9 ெபாி

வற

உலறினா6 நி த6; ைவ/

ேபF நாிகE 2ாித ; பிற எ

ணி

ேகாயி7 நகரB மடநலா6 /ழ7 ந /;சிேயா#
தீயி ெவதி#; அலா , ஒ

சித மா நாகைர= ெச

நிமி த ெப' திற9 உ

B கிய கர, திாிசிர ேதா,

Bதமா ஆயினா, வா>ேய Bத>ேனா6 B0 க

ேடா?

6.2.96

டா ,

அத மா இடவேனா# ஆழிமா வலவ9 பிற , ஐயா!
இத மானிடவரா இ வேரா# எ

6.2.95

ணலா ஒ வ6 யாேர?

6.2.97

இன ஒ' உைரெசFவா,'இனி ேக, எபிரா! இ வ6 ஆய
அனவ6 தெமா# வானர தைலவராF அ8கி நிறா6,
ம9 ந பைகஞரா வா ேஉளா6; அவேரா# மா'ேகாட
கன அ';'இ

நம/ உ'தி'எ' உண6த7 க ம அறா .

இைச5 ெச வB உய6 /ல

இய&ைக5 எ;ச

வைச5 கீைம5 மீெகாள கிைளெயா# ம0யா
அைசவி

க&பி அK அணைக விC# அ Eதி இதேம

6.2.98
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விைசய இ

என= ெசா >ன அறிஞாி மிகா.

இராவண டணைன பாிகசி
ேகCட ஆ

ைர த

6.2.99

(6297-6306)

தைக, கர ெதா# கரதல கிைடப

DC0, வாFெதா' பிைற /ல ெவ

ணிலா ெபாழிய,

வா தட தவ ஆரB வய/ ஒளி மா62

ேதா தடகE /7க ந/, இைவ இைவ ெசானா.

6.2.100

இ=ைச அ லன உ'திக இைச/ெவ எறாF!
பி=ச6 ெசா 7வ ெசா >ைன; எ ெப

விறைல

ெகா=ைச மானிட6 ெவ /வ6 எறைன; /றி த

அ=சேமா? அவ6/ அபிேனா? யாவேதா? ஐயா!

6.2.101

"ஈ/ மானிட ப<கE/ இைல வர" எறாF
தீ/ ெசா>ைன; திைசகைள உலெகா# ெச கா
தா/ ஆைனைய தளி, அ தழ
ஓக

நிற தவைன

தெனா# எ#க வர ெகா

ட

உ

ேடா?'

6.2.102

மனெகா# அறி5 வறியன வழகிைன; வாேனா6
சின ெகா# பைட ெச கள

எைன எ ெசFத?

என/ நி&க; ம&' எெனா# இ/ ஒ வயி&' உதி த
உன/ மானிட6 வ>யரா தைகைம5 உளேதா?

6.2.103

ெசா 7 மா&றக ெதாிதிைல; ப Bைற ேதா&'
ெவ 7 ஆ&ற7, ஒ Bைற ெபா' தன; வி
க 7 ஆ&ற

ைண

எ கிைளைய5 எைன5 கள தி

ெகா 7 மா&றல6 உள6 என ேகாட7 ேகாே◌ளா?
ேதவாி ெப&ற வர தின

எ ெப ; ெச ேக

6.2.104
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Jவாி

ெப&ற உைடயவ தெனா# B: 

காவ> ெப&ற திகிாிேயா தைன5 கடத
ஏவாி

ெப&ற வர தினா ? இய2தி இைளேயாF!

6.2.105

நதி சாப தி நைம அ# /ர/ எனி, நபா
வத சாபக எைனபல; அைவ ெசFத வ> எ?

இதியாதிக அவி தவ6 ேதவ6 ந இ'தி

6.2.106

சிதியாதவ6 யா6? அைவ நைம எ ெசFத?
அரகி

ஆ#வா&/ அ2 D

# உைட வர அறிேய,

இரகி யா நி&ப, எவ> அவவயி எFத,
வர ெகா வா>பா

ேதா&றென; ம&' ேவ' உள

/ரெகலா எைன ெவ 7 எ' எஙன ேகா0?
நீல க

6.2.107

ட9 ேநமி5 ேந6நி' ேநாி,

ஏவ7 அனவ6 உைடவ> அவவயி எF ;
சா7 ந வர நிைன , அவ எதி6ெசல

தவி6 ,

வா> தைன அ மனித9 மைற நி' எFதா.
ஊன வி

இ'

Gனி H=சியா

, ஓCைட மாமர
அர< இழ

யா இைழ திட இ

இழ

மானிட வ> நீ அலா

 அ2 ஓC0

உய6 வன /'கி,

இ உயி6 <ம/

ஆ6 உள6? மதி தா6.

டண மீC# உ'தி5ைர த
எ' த உைர இழி

6.2.108

6.2.109

(6307-6308)

,'நீ உண6வி>'எனா

'ந', ேபா  நா; எ:க'எ9 அரகைன ந8கா,

'ஒ' ேக இன உ'தி'எ' அபின ஒழியா
' தாரவ, பின  இைனயன ெசானா.

6.2.110
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தனி Bனிய ெபா  இலா ஒ தனி தைலவ
அன மானிட ஆகிவ , அவதாி

அைமதா

ெசான நெபா C# உப6த H=சியி
இன ஏ/திேபா7 எ' அ0 ெதா:

ணிவா

இராவண மீC#, டண Gறியைத ம'
அ= ெசா

ெகா=ைச

6.2.111

இரதா.
ைர த

(6309-6314)

ேகC# அவ, ஆழியா எறைன ஆயி

மதி எ தைன ேபா6 இைட /ைறதா

இ=ைச/ ஏ&றன யா ெசFத இ தைன கால
B=< அ&றா ெகா

அ B: Bதேலா என Bனிதா.

6.2.112

இதிர தைன இ ;சிைற இCடநா, இைமேயா6
ததி ேகா# இற தக6 த நா, தைன யா Bன
வத ேபா6ெதா'

ரத நா, வானவ6 உலைக=

சிவ9 நாBக

ஒ வ9 தி ெந# மாலா

சித ெவற நா சிறியெகா ? நீ ெசான ேதவ.

அவ9 ம&' உள அமர  உட உைற
2வன J' நா ஆ

# உள

ஆ

அடக

ட அ ெபா வி

உவ இலாைமயிேலா? வ> ஒ கிேயா? உைரயாF.
ஆயிர ெப ேதாகE, அ

6.2.113

6.2.114

ைண தைல5,

மாயி  2வி உள0 அட/' வ0,

தீய; சால சிறி ; என நிைன , நா தி9
ஓ5 மானிட உ  ெகா

டன ெகாலா! ஒ வ.

பி த ஆகிய ஈச9 மா7 எ ெபய6 ேகC#
எF த சிைதய6; ஏ/ழி ஏ/ழி எ லா

ைக த ஏ&றி9 கடவிய 2ளி9 B கி

6.2.115
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ைத த வாளிக நி' உள; /றி  த0
'ெவ சின த

ேபாாி

எ9ட எழ ேவ

இ;சி மா நக6 இட உைட

அ;ச ! அ;ச !'எ' அய

,ஈ

இ.

6.2.116

டா;

# இனி

இ

தி;

இ தவ6 Bக ேநாகி

ந;சி ெவFயவ, ைக எறி , உ  என நகா.

6.2.117

டண மீC# G'த
பி9 டண, ஐய! நி தர அலா ெபாிேயா6
Bைன நா, இவ Bனிதிட கிைளெயா# B0தா6
இன உ

#, நா இய2வ , இரணிய எபா

தைன உளவா ேகC0 எ' உைரெசய= சைமதா.
------------------------

6.2.118

6.3 இரணிய வைத படல ( 6316 - 6491)
இரணியன
ேவத க

ணிய ெபா  எலா விாி;சேன ஈதா;

ேபாத க

ணிய வர அவ தர ெகா

# ேபாதா;

8த , மா , அய, கைடBைற காணா

கா  க
Dத க

இய 2 ஆ&ற7 (6316-6333)

ணிய வ> எலா ஒ தனி ெபா' தா.

6.3.1

'எ&ைற நாளி9 உள எ9 இைறவ9, அய9,
க&ைற அ சைட கடE கா

, அளி

ஒ&ைற அ

ட தி அளவேனா? அத2ற

ம&ைற அ

ட

, அழி/
உலவா

 த ெபயேர ெசால வாதா.

6.3.2
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'பாழி வ தட திைச <ம
Dழி வகாி இர

ஓகிய பைணைக

# இ ைக ெகா# ெபா

;

ஆழ கா8த&/ அாியவாF, அகற ேப6 ஆழி
ஏ: த இ தா அள என கட
'வ
ெகா
ப
அ

ட

தெ
ட

6.3.3

ஏ'.

திைர ஆ&'நீ6 சில எ' ம வா;

ெகா

ைட தெ

டநீ6 /ளி62 இல எ' அைவ /ைடயா;
திைர பரைவ நீ6 உவ6 எ' ப0யா;

ட ைத ெபா

அ2ற

அ2ன

6.3.4

ஆ#.

சா  மான தி , சதிர தனிபத சாி/;
ேதாி ேமவி நி' இரவித ெப பத ெச7
ேபாி எ
ேம

;

திைச காவல6 க மB பி0/;

மா வைர உ=சிேம

6.3.5

அர< &றி /.

'நில9, நீ , ெவ கனெலா# கா7 ஆF, நிமி6த
தல9, நீ0ய அவ&றி அ தைலவைர மா&றி,
உல கா&ெறா# கடள6 பிற  ஆF, உலகி
வ>5 ெசFைக5 வ ணத க மB ஆ&'.
'தாமைர க

ண தழ

க

6.3.6

ண ேப6 அைவ தவிர,

நாம தனேத உலகக யாைவ5 நவில,
@ம ெவ கன

அதண6 Bத>ன6 ெசாாித

ஓம ேவவி5 இைமயவ6 ேப' எலா உ
'காவ , காC#த ,

8.

ைட த , எ' இ ெதாழி

6.3.7

கடவ

Jவ  அைவ B0கில6, பி0கில6 Bைறைம;
ஏவ6 ம&றவ6? ேயாகிய6 உ'பத இழதா6;
ேதவ  அவ தா அலா

அ =சைன ெசFயா6.

6.3.8
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'மரபி, மாெப  2றகட

ம;சன ம வி,

அரவி நாC0ைட மகளிேரா# இ அB
பர இதிர பதியிைட பக ெபா:
இரவி ஓலக நாBக உலக
'ப
தெ

அ தி,

அக&றி

 இ /.

# வானவ6 தானவ6 யாவ  ப&றி ,

ெகா

திைர கட

கைடதர, வ>ய

ேத0

ட ம திைன ெகா&ற த /வ ேதாC/ அைமத

# என ெகாள

'ம

டல த

எ

தல ெதாட&/ அாியன தடவைர இர

#,

டலக; ம&' எ, இனி ெப விற

Gற ?

/

உ&','அ

ெநாF 'என தவி6தா.

த

க

6.3.9

கதிரவ வ

6.3.10

ேபாF மைற5

தல ப< ெபானவ Bனவ காதி

6.3.11

'ம ெகா தாமைர நாBக Bத>ய வாேனா6

/ ேகளா# க&', ஓ வ , அவ ெப  ெகா&ற;
< / இ

நாமைற ெதா'ெதாC# உைரெதா' ேதாறா

இ / தெFவB'இரணியேன! நம!'எ9.
'மய , ம ெந#; ேசவ0 ம

6.3.12

இைட ைவபி;

அய , வா எயி&' ஆயிர பண தைல அநத;
உய ேம , அ

ட Bக# தB0 உற உய ;

ெபய ேம , ெந# Dதக ஐெதா# ெபய .
'ெப

ணி, ேப6 எழி

6.3.13

ஆணினி, அ>யினி, பிறிதி,

உ நி&/ உயி6 உளதி, இ லதி, உலவா;
க
ம

ணி கா

பன, க

வ, யாவி9 கழியா;

ணி சாகில, வானி9 சாகில; வர தா .

6.3.14
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'ேதவ6 ஆயின6 ஏவ  திாித  இயக6

யாவ6 ஆயி9 எ
ேகாைவ மா

ண

திக இயற

அய மா இட யாவ  ெகா ல

ஆவி தீ6கில; ஆ&ற7 தீ6கில அைனயா.

6.3.15

'நீாி சாகில; ெந பி9 சாகில; நிமி6த
மா த தி9, ம

ணி ம&' எவ&றி9, மாளா;

ஓ  ேதவ  Bனிவ  பிற6கE உைரப=

சா  சாபB, அனவ தைன= ெச' சாரா.
'உளி

6.3.16

சாகில; 2ற தி9 உலகில; உலவா

ெகாைள தெFவ வா பைடகல யாைவ5 ெகா லா;
நளி

சாகில; பக>ைட= சாகில; நமனா6

ெகாள= சாகில; ஆ6 இனி அவ உயி6 ெகாவா6?
'Dத ஐெதா# ெபா திய உண6வினி
ேவத நாகி9 விளபிய ெபா களா

2ணரா
விளியா;

தாைத தைன தா தனிெகாைல Hழி9 சாகா;
ஈ

6.3.17

அவ நிைல; எK உலககC/ இைறவ.

6.3.18

இரணிய மக பிரகலாத தைம
6334. 'ஆயவ தன/ அ மக, அறிஞாி அறிஞ6,
@ய6 எபவ6 யாாி9 மைறயி9 @ய,
நாயக தனி ஞானி, ந

அற

/ நாத,

தாயினி ம9யி6/ அபின, உள ஒ

தேகா.

இரணிய த மகைன ேவத ஓ மா' பணி த
'வாழியா அவதைன க

# மன மகி

உ கி,

6.3.19
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"ஆழி ஐய! நீ அறிதியா
ஊழி5 கட

உய6கிற ஆ5ளா, உலக

ஏ: ஏ: வ
இரணியன

அ0ெதாழ, அர< &றி தா.

ஏவலா

ெதாட/த

மைற" என அைறதா
6.3.20

அதண ஒ வ பிரகலாத9/ ேவத ஓ விக

'எ', ஓ6 அதண எ ைலயி , அறிஞைன ஏவி,
"ந' நீ இவ&/ உததி மைற" என நவிறா.
ெச' ம&' அவ தெனா# ஒ

சிைற ேச6தா;

அ' நாமைற Bத>ய ஓ வா அைமதா.

6.3.21

ஆசிாிய'இரணியாயநம'எ' G'மா' பணிக பிரகலாத'ஓ
நேமாநாராயணாய'எ' G'த

'ஓத 2/, அவ,"உைத ேப6 உைர" எனேலா#,
ேபாத த ெசவி ெதாைள இ
"JதேகாF! இ
ேவத

ைககளால ெபா தி,

ந தவ அ'" என ெமாழியா,

உ=சியி ெமFெபா  ெபயாிைன விாி தா.

பிரகலாதன

க0 ைர த

தி மா

ப திைய க

(6338-6339)

"ஓ நேமா நாராயணாய!" எ' உைர
தா அைம , இ

D நிற க

க 2ன

# ஆசிாிய அ;சி ந#கி அவைன

, உள உ கி,

தடைக5 தைலயிேம

தாகி,

உக, மயி6 2ற ெபா0ப,

ஞான நாயக இ தன; அதண ந#கி.
"ெக#

6.3.22

ஒழிதைன, எைன5 உைன5; ெக#வாF!

6.3.23
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ப#
அ# த
எ# த

ஒழிதைன; பாவி! எ ேதவ  பக6த&/
அறிேய அய

ஒ' பகர, நி அறிவி

எ இ ? எ ெசFத வ

ண நீ?''எறா.

6.3.24

பிரகலாத / / ஏ&ற ம'ெமாழி G'த
"எைன உFவி ேத; எைதைய உFவி ேத; நிைனய

, இK உலைக5 உFவிபா அைம ,

உைன உFவி

Bைன ேவத தி Bத

ெபய6 ெமாழிவ

ெமாழிேத;

எைன /&ற நா இயபிய ? இய2தி''எறா.
அதணனாகிய /

6.3.25

பிரகலாத9/ அறிைர G'த

"Bைத வானவ6 யாவ6/, Bத வ6/ Bதேலா
உைத; ம&' அவ தி ெபய6, உைரெசய&/ உாிய;
அதணாள யா; எனி9 அறிதிேயா? ஐயா!

இத! இெபய6 உைர

, எைன ெக# திட ''எறா.

பிரகலாத / வி ெசா ைல ம'
ெப ைமைய விாி

ைர த

6.3.26

, ேவத ெபா ளாF விள/ தி மா>

(6342-6348)

"ேவத பாரக அK உைர விளப7, விமல,
"ஆதி நாயக ெபய6 அறி, யா பிறி

ஓத ேவ

#வ

அறிேய;

இ ைல; எ உண6வி9/ ஒ'

ேபாதியாத  இ ைல''எ', இைவ இைவ 2க7.
"ெதா ைல நாமைற வரBைற
எ ைல க

ணிெபா C/ எ லா

டவ அக 2/ , இட ெகா

ட

இ ைல, ேவ' இனி ெப  பத; யா அறியாத,

எ உ;

6.3.27
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வ ைலேய , இனி, ஓ வி, நீதியி வழாத.
"ஆைர= ெசா 7வ
ஓர= ெசா 7வ

6.3.28

அதண6 அ மைற? அறிேதா6

எெபா , உபநிட தக,

தீர= ெசா ெபா ; ேதவ  Bனிவ  ெச2

ேபைர= ெசா 7வ
"ேவத தா9, ந

அ ல

ேவவியினா9, ெமF உண6த

ேபாத தா9, அ2ற

ள எ ெபா ளா9,

சாதிபா6 ெப' ெப பத தைலெகா
ஓதி ேகCப

6.3.29

பிறி  ஒ' உளேதா?

# சைமேத;

பரெபா ; இன ஒ' உளேதா?

6.3.30

"கா# ப&றி5, கனவைர ப&றி5, கைல ேதா
J0 B&றி5, B

0

, நீC05, Bைறயா

# ெப&றவ6,'ெப&றதி வி:மி 'எ' உைர/

6.3.31

மா# ெப&றென, ம&', இனிஎ ெபற வ தி?
"ெசவிகளா

பல ேகCகில6 ஆயி9, ேதவ6/

அவிெகா நாமைற அகெபா  2றெபா  அறிவா6;
கவிக ஆ/வா6; கா

/வா6, ெமFெபா ; காலா

6.3.32

2விெகா நாயக&/ அ0யவ6/ அ0ைமயி 2கா6.
"என/ நாBக

ஒ வ&/, யாாி9 உய6த

தன/ தநிைல அறி அ  ஒ

தனி தைலவ,

மன/ வதன; வதன யாைவ5; மைறேயாF!
உன/ இனதி ந ல
/

இரணியைன அைட

ஒ' இ ''என உைர தா.

நிகத ெசFதிைய G'த

(6349-6350)

6.3.33
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'மா&ற யா

ஒ' உைர தில, மைறயவ; ம'கி,

"ஏ&ற எ? என/ இ'தி வ

எFதிய " எனா,

ஊ&ற இ லவ ஓ0ன, கனகைன உ&றா;

ேதா&ற வதேதா6 கன க

6.3.34

டா என= ெசானா;

"எைத! ேக : என/ இைம/ ம'ைம/ இயப=
சிைதயா

இைற நிைனத&/ அடாதன ெசபி,

'Bைதேய உண6ேத ெபா  B&''எ' உைர

ைமத ஓதில ேவத''எ' உைர தன, வணகி.

, உ

6.3.35

இரணிய / ைவ ேநாகி த மக Gறிய ெசா ைல G'மா' பணி த
'அன ேகCடவ,"அதண! அதண6/ அடாத,
Bன6 யாவ  ெமாழித  Bைறைமயி படாத,
தன

உE' உண6=சியா

என ெசா ? அவ இயபிய

2 வ

தத ,

இய2தி''எறா.

6.3.36

/ 'அ= ெசா ைல Gறி நா நரக எF ேவ'என G'த
"அரச அனைவ உைரெசய, மைறயவ அ;சி,
சிரதல கர ேச6 திடா," ெசவி ெதாைள ேச6த
உரக அன ெசா

யா உன/ உைரெசயி, உரேவாF!

நரக எF ெவ; நா ெவ
இரணியன

ஏவலா

6.3.37

அைழகபC# வத பிரகலாத த தைதைய வண/த

"ெகாண6க எ ைமதைன வ
உண6 இ

உ/''என நவிறா.

விைர " எறன, ெகா0ேயா,

ெந;சின; ஏவல6 க0தினி ஓ0,

கணனி எFதின6,"பணி" என, தாைதைய க

டா;
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ைண இலாதைன

6.3.38

ைண என உைடயவ ெதா:தா.

இரணிய தைன வணகிய ைமதைன மா6ேபாடைண

அ கி

தி'நீ

/ விB ெசா >ய ெசா >ைன G'க'என பணி த
'ெதா:த ைமதைன, <ட6மணி மா6பிைட= <

ண

எ:த, அபிேனா# இ'/ற த:வி, மா# இ

தி,

B:  ேநாகி,"நீ, ேவதிய ேகCகில Bனிய,
ப:

ெசா >ய

எ? அ

6.3.39

பக தி''எறா.

பிரகலாத தா ெசா >ய தி ெபயாி சிறபிைன G'த
"< தி ஆதியி

ெதாட/ உ' எ ைலயி

ெசான

ஒ வ, யாவ6/ நாயக, தி ெபய6, உணர

க த ேகC0ட கC#ைர
உாிய ம&' இதி ந ல

இட6 கட

கடக

ஒ' இ ''என உைர தா.

இரணிய, அெபயைர /றி

6.3.40

 G'க என பணி த

'ேதவ6 ெசFைகய அஙன உைரெசய தீேயா

"தா இ
ஆவ

"யாவ

ேவதிய தகேத உைரெசய தகா;
ஆ/க; அ' எனி அறி/வ" எேற

6.3.41

அK உைர? இய2தி இய2தி" எறா.

பிரகலாத தி

எCெட: தி ெப ைமைய விாி

"காம யாைவ5 த வ  அபத கடதா

ேசம # உற= ெசFவ  ெசதழ

(6357-6361)

Bகத

ஓம ேவவியி உ'பத உFப  ஒ வ
நாம; அன

ைர த

ேக; நேமா நாராயணாய.

6.3.42
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"ம
எ

ணி நி' ேம
ணி

மல6 அய உல/ உற வா:

Dதக, நி&பன திாிவன, இவ&றி

உ நிைற ள, கரண தி ஊ/ உள உண6,
எ

8கிற , இK எC# எ: ேத; பிறி

"Bக

ேதவ9 நாBக

இ ைல.

6.3.43

ஒ வ9 Bதலா

மக கா' இ மதிர மறதவ6 மறதா6;
2/ காC#வ

அாி

இ ; ெபா ற கா

பா6

ஒக ேநாகின6 அ லவ6 இத நிைல உணரா6.
"ேதா&ற எ9 அ ெதா விைன ெதா# கட

6.3.44

<ழிநி'

ஏ&' நகல, அ கல, யாவ6/ இனிய
மா&ற மகல, மாதவ6 ேவத தி வரபி
ேத&ற ெமFெபா , ெதாித ம&' இதி இ ைல, சிறத.

6.3.45

"உ உயி6/ எ உயி6/ இK உலக தி உள

ம9யி6/ ஈ
ெசான

உ'தி எ' உண6ற மதி

=

இெபய6''எறன, அறிஞாி @ேயா;

மி உயி6/ ேவ

இரணிய தழ

இரணிய பிரகலாதைன ெவ/

எழ விழி தா.

#ைர த

6.3.46

(6362-6371)

"அ&ைற நாBத , யா உள நாவைர, அேப6
ெசா&ற வாைய5 க திய மன ைத5 <#, எ
ஒ&ைற ஆைண; ம&', யா6 உன/ இெபய6 உைர தா6?
க&ற

ஆெரா#? ெசா 7தி விைர ''என கனறா.

"Bைனவ6 வானவ6 Bத>ன6, J' உலக
எைனவ6 உளவ6, யாவ , எ இ

கழேல



6.3.47
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நிைனவ ; ஓ வ

எெபய6; நின/ இ

ேநர

6.3.48

அைனய6 அ;<வ6; ைமத! நீ யாாிைட அறிதாF?
"மறெகா ெவ;ெச

மைல/வா ப Bைற வதா,

கற/ெவ; சிைற க7ழத க#ைமயி, கரதா;
பிற/ தெ

திைர ெப கட

2/, இ()ன ெபயரா ,

உற/வா ெபய6 உ'தி எ' ஆ6 உன/ உைர தா6?
"பரைவ A

மண

எ

ணி9 எ

6.3.49

ண அ  பரபி

உளவ6 அவ ெகா( )ல /ைறதா6;

/ரவ6 ந/ல

ஓதினா , அத&/

அரவி நாம ைத எ> இ 
விர நைம எ?

மதி! விள2''என ெவ/

டா.

6.3.50

6366. "வயி&றி9 உல/ ஏழிேனா# ஏைழ5 ைவ/
அயி62 இ
எயி&றினா

ஆ&ற

எறி

எ அ9சைன ஏன ஒ' ஆகி

இ உயி6 உ

பயி&றேவா நிைன பயத

டவ நாம

நா?''என பக6தா.

6.3.51

"ஒ வ, யாவ6/ எவ&றி&/ உலகி&/ Bத வ,
த த , கா
க ம தா

, அைவ தவி6 த

அறி காரண தா

தி விQ! ம&' இ

எ' இைவ ெசய தேகா,
உள காCசி

எமைற ெபா  என ெதாிதாF?

6.3.52

"ஆதி அதக இதனி ம&' இ ைல, ேப6 உலகி ;

ேவத எஙன, அஙன அைவ ெசான விதியா ,
ேகா
தீ

இ

ந விைன ெசFதவ6 உய6/வ6; /றி

ெசFதவ6 தா/வ6; இ

ெமFைம, ெதாியி.

"ெசFத மாதவ உைடைமயி அாி அய சிவ எ'
எFதின6 பத இழதன6 யா தவ இய&றி

6.3.53
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ெபாF இ
ெநாFய

நாயக D

டபி, இனி அ

2ாித

6.3.54

ஆ/ எ', ஆ  எ காவ> ேநாலா6.

"ேவவி ஆதிய 2

ணிய தவ ெதா# விலகி,

ேகவி யாைவ5 தவி6 தென, 'இைவ கிள6பைகைய

தாவியாதன ெசF5'எ'; அைனயவ6 தபா
வா யா ? அய

எK வழி 2றெகா

"ேபைத பிைள நீ; பிைழ த
ஏ

இ

யா

6.3.55

# வாவா6?

ெபா' தென; ெபய6

,

வா6 ைதக இைனயன விளபைல; Bனிவ

ெசா >ன, அைவ அைவ இத என எ

ணி,

ஓ ; ேபாதி''எ' உைர தன உல/ எலா உய6ேதா.

6.3.56

பிரகலாத, த தைதயாகிய இரணிய9/ தி மாலாகிய பரெபா ளி
இய பிைன அறி' த
"உைர உள

(6372-6393)

வ ; உண6

உண6

ேகா0ேய ;

விைர உள அலகலாF! ேவத ேவவியி
கைர உள ; யாவ  க&/ க வியி

பிைர உள " எப
"வி
பி

'உF
ைக

ைமத ேபசினா.

இறி விைளவ

6.3.57

ஒ' இ ைல; ேவத! நி

இறி உண6திேய , அளைவ ெபF/வ;
ஒ' ஒழி இறி உண6த
ஒ' ெந > அ கனியி கா

"த9ேள உலகக எைவ5 த

பா&'! எனா,
0யா .

அைவ

த9ேள நி' தா அவ&' த/வா
பி இல B இல ஒ வ; ேப6கில;

6.3.58
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ெதா

நிைல ஒ வரா

"சி

என அ மைற= சிர தி ேதறிய

த

வ அவ; அ

ணிய& பாலேதா?

6.3.59

தைம தா உண6

வி தக6 அறி/வ6; ேவ' ேவ' உண6

6.3.60

பி த  உள6 சில6; # ெப&றிலா6.
"அளைவயா அளப அாி ; அறிவி அ2ற

உளைவ ஆF உபநிடதக ஓ வ;
கிளவியா

ெபா களா

கிள/றாதவ

களைவ யா6 அறி/வா6? ெமFைம க

0லா6.

6.3.61

"Jவைக உல/ ஆF /ணக J' ஆF

யாைவ5 எவ  ஆF எ
ஓவ

இ

ஒ

இ

ேவ'பC#

நிைல ஒ வ ெசFவிைன

ேதவ  Bனிவ  உணர ேத5ேமா?
'சாகிய ேயாக எ' இர

# தைமய

கிய ெபா  எலா ேவ' கா

பன;

ஆ/ அைவ உண6தவ6/ அறி அனவ
ஓகிய ேம

6.3.62

நிைல உணர& பாலேதா?

6.3.63

"க மB க ம தி பய9 அபய
த

Bத

தைலவ9 தா9 ஆனவ;

அ ைம5 ெப ைம5 அறிவேர

அவ6

இ ைம எ' உைரெச5 கட நி' ஏ'வா6.
"மதிர மாதவ எ9 மாைலய

த ' பய இைவ Bைறயி சா&றிய
நத

இ

தெFவ ஆF ந /; நாமைற

6.3.64
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அத இ

ேவவிமாC# அவி< ஆ

6.3.65

"B&பய பய த  Bனி நி' அவ6
பி&பய பய த  பி2 ேபாF அவ;
த பய தா த  த ம இ ைல; அஃ
அ&2த மாையயா

அறிகிலா6 பிற6.

"ஒ

விைன ஒ

இ

விைன எபைவ இய&றி இCடைவ;

பய அறி உF/ேமா?

க தின க தின காC#கிற
த

6.3.66

பர அ ; இனி= சா' ேவ

#ேமா?

6.3.67

"ஒ6 ஆதி கைடBைற ேவவி ஓ2ேவா6
அரா அைண அமல9/ அளிபிேர
சராசர அைன தி9 சா  எப

அ

பராவ அ  மைற ெபா ; பய9 அனதா .

6.3.68

"ப/தியி உ பய பயத ; அனதி
வி/தியி மி/திக எைவ5 ேமலவ6
வ/தியி வச தன; வர ேபா/ அ

2/தி இ லாதவ6 2ல தி&' ஆ/ேமா?
"எ:

இய

வ:

அ  ெபா/Cட

நாள தி எ

6.3.69

இலா வைக

B: தனி நாBக Bதல B&' உயி6
வி: தனி ப
"க

ஓ6 2ைரயி ைவ/மா

இத விைர உலா Bகி.

ணி9 கர

உள; க

# காC#வா;

உ நிைறதி# உண6 ஆகி உ
ம

ைமயா;

ணி9 வானி9 ம&ைற Jறி9

6.3.70
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எ

ணி9 ெந0யவ; ஒ வ; எ

இலா

6.3.71

"சிைதயி ெசFைகயி ெசா > ேச6 ள;
இதிய ெதா' உள; உ&ற

Bைத ஓ6 எ:

என வ

எ

ணினா

BBைற=

சதி5 பதB ஆF தைழ த தைமயா.
"காமB ெவ/ளி5 Bதல க

6.3.72

ணிய

தீைம5 வைம5 தீ6/ ெசFைகயா
நாமB அவ பிற ந>ெகாடா ெந#;

6.3.73

ேசமB பிற6களா& ெசப& பாலேவா?
"காலB க வி5 இட9 ஆF கைட
பா

அைம பய9 ஆF பய

Fபா9 ஆF

சீலB அைவத  தி  ஆF உள
ஆலB வி

ஒ

அட/ ஆ

"உEற உண6 இனி

ைமயா.

6.3.74

உண6த ஓைச ஓ6

ெதவிளி யாழிைட ெதாி5 ெசFைகயி
உ உள; 2ற
த(ள) அ

உள; ஒ' ந

ணலா;

மைறகE ம E தைமயா.

"ஓ எ9 ஓ6 எ:

6.3.75

அதனி உ உயி6

ஆ அவ, அறிவி9/ அறி ஆயினா
தாம JலகB த:வி= சா6தலா ,
@மB கன7ேபா

ெதாட6த ேதா&ற தா.

6.3.76

"காைலயி ந'மல6 ஒற கC0ய

மாைலயி மல62ைர சமய வாதிய6
Hைலயி தி / அலா

ேவைல5 திைர5 ேபா

ெசா 7ேவா6/ எலா
ேவ'பா# இலா.

6.3.77
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"இன

ந

ஓ6 தைமய இக&' எFதிய

ெந#; ெச வB நாE நா அற

ம9யி6 இழ தி எ' அ;சி வா திேன

6.3.78

ெசானவ நாம" எ' உணர= ெசா >னா.

இரணிய எ ைலய&ற ெவ/ளி5ைடயனாF த 2த வைன ெகா 7மா'
ர6கைள ஏத7 அவ6க பிரகலாதைன ப&'த7 (6394-6395)
'எதிாி

நி', அவ, இைவ உைர தி#த7, எK உலகB அ;ச,

Bதி  ெவ கத ெமாழிெகா# J

ட ,B

கட

க# ஏFப;

கதி  வானB <ழறன; ெந#நில கபி த; கனக க
உதிர காறன; ேதாறின 2ைக ெகா0; உமிதன ெகா# தீேய.
"ேவ' எெனா# த பைக பிறி

இனி ேவ

ட

ஊறி, எ9ேள உதி த ; /றி2 இனி உண6/வ

ஈ' இ

எெப  பைகஞ9/ அ2சா

எ? விைனய தா
அறா ;

உள

அ0ெய யா எகிறா;

ேகாறி6''எறன; எற7 ப&றின6, G&றி9 ெகாைல வ லா6.
இரணியன
வழிகளி
எ

ஆைணயிைன ேம&ெகா

6.3.79

6.3.80

ட அ<ர ர6க பிரகலாதைன பல

ெகா ல Bய7த7, பிரகலாத இைறவ நாம ைத இைடவிடா

8தலா

'/' ேபா

அK விைடS'களி> 

தபி உFத7 (6396-6431)

மணிவாயி> ெப  2ற

உF தன6, ம:G6வா,

ஒ' ேபா வன ஆயிர மீ

எ#

ஓ=சின6,"உயிேரா#

தி' தீ6/ ''எ/ந6, உ  என தெழி/ந6, சின ேவழ
க' 2 >ய ேகா அாி /: என கன கிற த'க

ணா6.

6.3.81

'தாயி ம9யி6/ அபின தைன, அ தவ எ9 தக இ ேலா6
"ஏ" எ மா திர

எFதன எறிதன எறிெதா' எறிேதா'
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@யவதைன

ைண என உைடய அK ஒ வைன

வாயி ைவதன ஒ தன அ

னாதா6

6.3.82

ைண ம:ெவா# ெகாைல வாE.

'எறித, எFதன, எ&றின, /&றின, ஈ6தன, பைடயா
Bறித, A

ெபா0 ஆயின, B0தன; Bனி இலா B:ேமனி

ெசாறித தைம5 ெசFதில ஆயின; @யவ

ணி ஒறா

6.3.83

அறித நாயக ேசவ0 மறதில; அய6 தில, அவ நாம.
"உள வாெப  பைடகல யாைவ5 உகன - உரேவாF நி
பிைள ேமனி/ ஓ6 ஆனி வதில ; இனி= ெசய

"கள உள த கC0ன க விக; க ெமன கன

தEமி''என உைர தன; வயவ , அ ெதாழி
'/ழியி

பிறி ?''என,

எெகா

ெபா தி

இதன அ#கின6, /' என; /ட ெதா' ெகாண6

இ:

ெநF ெசாாிதிCடன6; ெந 2 எ:திCட , வி<2 எCட,

அ:

நிறவ6 அய6ற, ஐயைன ெபFதன6;'அாி'எ'

ெதா:

நிறன, நாயக தா இைண; /ளி6த

'கால ெவகன
சீல ந

6.3.84

தைல நிறா6.

க விய காைலயி

எ

6.3.85

<#தீேய.'

- க&2ைடயவ ெசா&ற

உைர= சீத மி/ அ# த>, கிழிெயா# ெநF தீ&றி,

ஆல அன ந அரக6க வய/ எாி ம# த> அ9மத

Gல ஆ என, எ2 உற /ளி6த , அ / மணி தி ேமனி.'
"<Cட

ெணF

இ ைல நி ேதாறைல, <ட6 கன

<ழிபட6 அ:வ

இCட ேபாதி9; எ இனி= ெசய தக ?''எறன6, இக

"கC0, தீைய5 க#;சிைற இ#மி; அ கவைன கவ6
எC# பாைப5 வி#மிக'' எறன, எாி எ: த'க

6.3.86


ெவFேயா6;
உ

ண

ணா.'

அனதேன Bதலாகிய நாகக, "அ  எ ெகா " என, அனா

6.3.87
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எFதின, ெநாFதினி; ெந 2 உ/ ப/ வாயா ,

நிைனத மா திர

வைனததா அன ேமனியினா தேம , வா எயி' உற ஊறி=

சின தைல ெகாள க0 தன;

0 தில, தி ெபய6 மறவாதா.

'பக நி' அைவ பய தினி 2ய

கைற ப<2ன

கக, ெவ;சின க7ழ9 ந#/ற, கKவிய கால
ெசக6 ேமக

= சி' பிைற Aைழ

,

6.3.88

ப/வாயி

அ()ன ெசFைகய, வ> சிதி

உக, ப&/ல; ஒ:கின எயி&' இ  2ைரெதா' அமி

ஊறி.

6.3.89

"Hழ ப&றின <&' எயி&றி
ேபாழ கி&றில" எ' 2கறா6;

"வாழி திகி மயகி மத தா
ேவழ

/ இ#மி" என விCடா.

'பைசயி

தக

திைசயி

ெசறன6;'ெசபின'எ9

இ

சிைதய6 ப ேலா6

இைசயி ததன இதிர எபா
விைசயி தி
'ைகயி

பைண ெவ;சின ேவழ.

கா களி

6.3.90

6.3.91

மா62 க: தி

தெFவ பாச உற பிணி ெசFதா6;
ைமய

காF காி B உற ைவ தா6;

ெபாF அ&றா9 இ
"எதாF! ப

ஒ' 2கறா.

6.3.92

# ஒ6 இடக6 வி:க

BதாF நிற Bத& ெபா ேள!" எ'

உ தாF தைத இன தவ ஓத

வதா எற மன தின எறா.

6.3.93
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'எனா Bன இ  களி' த

ெபா ஆ6 ஓைட ெபா த நில தி

அ;சி அகற ;

அனாைன ெதா:

ஒனா6 அ திற எFதி உைர தா6.
"வ
ந

ைர

யி வாைன மதி

ர ைத அழி த ; ந

6.3.94

எ

8&'

ஒ 6! ஒ&ைற உர காி தைன

ெகா 6" எறன ெந;< ெகாதிபா.

6.3.95

'தைன ெகா 7ந6 சா தேலா#

ெபாைன ெகா 7 ஒளி 2க ெபாFயா
மைன ெகா >ய வத ; வாரா

தி எயி&றா .

மிைன ெகா 7 ெவயி
'ர தி

திற

மா6பினி

ஆர / தி அ: திய
வார த
ஈர த
'ெவ
க

'எ
தி

6.3.96

ெவ ேகா#

ஆக

/ைல வாைழ மட

H

6.3.97

# என இ&றன எ லா.

ேகா# இ&றன ேமவல6 ெசF5

ேகாட

ெபாறியி க0

ஏகி

ேகாட&/ அாி 'என ெவ/

ேகாைட கதிாி தெ' க

"தள த/ இ

எள கC0 எ#
கள

ெவள

டா

ணா.

6.3.98

ெப ; சயில ேதா#
விசி

இ/ இவைன கைர காணா

உF தி#6" என விCடா.

"ஒC0 ெகா ல உண6

ெவ/

டா;

6.3.99
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விC0Cடா அல" எ' விைரதா6

கC0 க ெலா# கா

விைசயிேபாF

இC0Cடா6 கட> ந# எதாF!’

6.3.100

'ந# ஒ/ தனி நாயக நாம

வி#கி&கிறில ஆத> ேவைல
ம# ஒ

அ/ அதி வகB அறாF

/#ைவ தைமய

ஆய

/ற.

'ேமா &' ஆ6 திைர ேவைலயி
மீ &' ஆ6 சிைலமீ

கிடதா

ஆதி ப

ணவ ஆயிர நாம

'தைலயி

ெகா

Jகா

ஓ &றா மைற எ ைல உண6தா’

இைலயி

த

6.3.102

ட தட ைகயினா த

நிைலயி தீ6 இ
சிைலயி

6.3.101

2ன>

மன தி நிைனதா;
சிைன ஆ>

பிைள என ெபா>கிறா.

6.3.103

"அ0யா6 அ0ேய எ9 ஆ6வ அலா
ஒ0யா வ> யா உைடேய உெளேனா?

ெகா0யாF! /றியாF! /ண ஏ  இலாF!"

ெந0யாF! அ0ேய நிைல ேந6/திேயா?

6.3.104

"கள திாிவாரவ6 ைகதவ நீ;
உள ெதாியாத உன/ உளேவா?"

E ெபாறியி நிைல ேசாதைனதா

ெவள த  இ அBேத! விதிேயா?’
"வ
தி

நாBகேன Bத

வானவ6தா

நாமைறயி ெநறிேய திாிவா6

6.3.105
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ெப
ஒ

நா ெதாிகிறில6; ேபைதைமேய
நா உைன எஙன உEெவேனா?

6.3.106

"ெசFயாதனேவா இைல தீவிைனதா
ெபாFயாதன வ

2ண6தி#மா ;

ெமFேய உயி6 தீ6வ
ஐயா! ஒ

ஒ6 ேம விைன நீ

நாE அய6 தைனேயா?

6.3.107

"ஆயெப' ந ெநறி த அறி எ'
ஏயெப' ஈச6க எ

ணிலரா ;

நீ அ2ற நி&க நிைனகில6; நி

மாய ெபாறி 2/ மய/வரா .

6.3.108

"தாேம தனி நாயகராF'எைவ5
ேபாேம ெபா 'எற 2ராதன6 தா

'யாேம பர'எறன6; எற அவ6/

ஆேம? பிற6 நி அல

ஆ6 உளேர?

"ஆதி பர ஆ எனி

அ' என

ஓ

6.3.109
ஆF

அெபா  N க உல2 இலவா ;

ேபதிபன; நீ அைவ ேப6கிைலயா ;

ேவத ெபா ேள! விைளயா#திேயா?

6.3.110

"அேபா கனா6 அரனா6 அறியா6;
எேபா>ய6 எ

ணி0 எ பலவா?

ெகாேபா# அைட D கனி காF எனி9
வேபா'மர ஒ''எ9 வாசகேம?
"நினி பிறிதாF நிைலயி திாியா

6.3.111
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தனி பிறி

உனி பிறி

ஆயினதா எனி9

ெபானி பிறி

ஆயினேவா உலக?
ஆகில ெபா&கலேன.

6.3.112

"தாF தைத எ9 தைக வதைனதா
நீ ததைன; நீ உ' ெந;சின நா;

ேநாF ததவேன Aவ

தீ6" எனா

வாF ததன ெசா > வணகினனா .

6.3.113

'அ தைம அறித அ  திறேலா
"உF
"பி

ைக

உFமி எB" என உF தனரா ;
ட

ேப6'மா ெப' ;

6.3.114

 க# ந;சி" என கனலா

'இCடா6 க# வ விட; எ

8ைடயா

ெதாCடா Aகரா ஒ

ேசா6 இலனா ;

விCடா; அவேம

அவ6 சினரா .

கC# ஆ6 க# ம திைக க

ெகா0ேயா

6.3.115

'ெவFயா6 B0 இ லவ6 சியேபா

"உFயா" எ9 ேவைலயி"உ உைறேவா
ைக ஆயிர அ ல; கண/ இல" எ'
எFயா உல/ யாைவ5 எ

ணினனா .

6.3.116

பிரகலாதைன பலவைகயாக ெகா ல Bய' அவ இறவாைமைய அறித
இரணிய'யாேன இவ9யிைர உ

"ஊேனா# உயி6 ேவ'படா உபய

ேப'என அவைன ெந /த

தாேன உைடய தனி மாையயினா ;
யாேன உயி6 உ

ப " என கனலா
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வா ஏ: ந#கிட வதனனா .

6.3.117

பிரகலாத9/ இரணிய9/ இைடேய நிகத உைரயாட

(6433-6441)

'வதாைன வணகி"எ ம9யி6தா

எதாF! ெகாள எ

உதா; அாி

ணிைனேய

இ தா

அ'; உல/ யா உட

6.3.118

ததா6 ெகாள நிற தா" என7.
"ஏவேர உலக ததா6? எ ெபய6 ஏ தி வா:
Jவேர? அ ல6 ஆகி Bனிவேர? B:  ேதா&ற

ேதவேர? பிறேர? யாேர? ெச2தி ெதாிய''எறா,
ேகாவ J

# எ:  ெகா லா, காC#ேம

காCசி ெகாவா. 6.3.119

"உல/ ததா9, ப ேவ' உயி6க ததா9, உ உ&',
உைல இலா உயி6க ேதா' அ/ அேக உைறகிறா9,
மலாினி

ெவறி5 எளி

அல/ இ

ப

'எகணா
உக

எ

ெண5 மான, எ/

ெபா E ப&றி B&றிய அாிகா

ேநாகி காணாF, எக8 உளகா

நா அபி& ெசானா

நி கணா

அ தா

ேநாகி கா

ெபா கணா ஆவி உ

, எைத!

உ'தி எ' ஒ' ெகாளாF;

ட&/ எளியேனா? நின/ பிேனா
ட2

6.3.120

டாீக க

அமா.

6.3.121

"J' அவ /ணக; ெசFைக J'; அவ உ வ J';
J' க

, <ட6ெகா ேசாதி J'; அவ உலக J';

ேதாற7 இைட5 ஈ' ெதாடகிய ெபா கC/ எ லா
சா' அவ; இ ேவ ேவத B0 : இ

சரத''எறா.

6.3.122
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எற7 அண6 ேவத எயி&' அ 2 இலக நகா,
"ஒற

இ

ந', அ

ெபா க எ லா ஒ வ 2/ உைறவ'எறாF;
# பின6 ந லவா 2ாி ; @ணி

க

6.3.123

நி'ள எனி, கவ, நிர2தி நிைலைம''எறா.
"சாணி9 உள; ஓ6 தைம அ8விைன= சதG' இCட
ேகாணி9 உள; மாேம  /றி9 உள; இ நிற
@ணி9 உள; நீ ெசான ெசா >9 உள; இ தைம

கா8தி விைரவி'எறா; 'ந''என கனக ெசானா :
"உப6/ உன/ ஒ

6.3.124

, இK உல/ எ/ பர ளாைன,

கப தி வழிேய காண, காC#தி; காCடாF ஆகி ,
/ப தி

காிைய ேகாமா ெகாெறன, நிைன ெகா' உ

ெச2 ஒ த / தி ேதகி, உடைல5 திெப''எறா.
"எ உயி6 நினா

ேகாற&/ எளிய

6.3.125

ஒ' அ'; யா B

ெசானவ ெதாCட ெதாCட இடெதா' ேதாறா ஆயி,
எ உயி6 யாேன மாFப ; பி9 வா உகப

எனி,

அனவ&/ அ0ேய அ ேல'' எறன அறிவி மிகா.
இரணிய, அ/ள @
அ @ணிக

களி

ஒறிைன த ைகயினா

ேண நரசிக ேதாறி= சிாி த

'நைச திற

இலக ெபாகி, "ந', ந'" என ந/,

விைச திற

உ B த

இைச திற

உய6த ைகயா

திைச திற

அ

அைற

6.3.126
தாக

என ஓ6 @ணி, ெவறி
எ&றினா; எ&றேலா#,

ட கீற= சிாி த , அ= ெசக

சிக தி சிாிெபா> ேகC# பிரகலாத மகித

சீய.

6.3.127
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"நா0 நா த ெவ" எற ந

அறிவாள, நாE

ேத0 நாBக9 காணா= ேசயவ சிாி தேலா#,
ஆ0னா; அ:தா; பா0 அர&றினா; சிர தி
H0னா; ெதா:தா; ஓ0 உலெகலா

ெசைக

ைக தா,

ளி.

6.3.128

@ணி9 நி' சிாி த இைறவைன ேபா / 2றப#க என இரணிய
அைறGவி அைழ த

"ஆ6 அடா சிாி தாF? ெசான அாிெகாேலா? அ;சி 2க
நீ6, அடா, ேபாதா

எ', ெந#தறி ேந0னாேயா?

ேபா6 அடா ெபா தி ஆயி, 2றப#! 2றப#!''எறா
ேப6 அடா நிற தாே◌ளா# உல/ எலா ெபயர ேப6வா.
நரசிகபிரா @ைண பிள
'பிளத

அளத ; அ2ற

நரசிகJ6 தியி ேப

நிற

அ

ட Bதல ம&'

= ெசFைக யா6 அறி

கிள6த ; ககனBCைட கிழித

ெசற

வ ெகாEத

@8; ஆேக பிறத , சீய; பிைன

வள6த , திைசக எC#; பகிர

'மற

ெவளிபC# ேப

அைறயகி&பா6?

கீ: ேம7.

6.3.130

வ ேதா&ற (6446-6451)

ளப மாைல மானிட மடக , வானி

ெதாித

ேத&றா; ேசவ0 ப0யி

ஓ6 ெபா:தி, அ

தீ

ட

ட ெந# BகC# இ த Bேனா

அ' அவ உதி வதானா என ேதாறினானா
"எ

6.3.129

ைண ேபா  ைக?" எ' இயபினா

எ

ண&/ ஏ&ற

6.3.131
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வி தக6 உளேரா? அத தானவ6 விாித ேசைன
ப

N' அைமத ேகா0 ெவள தா

ப/தி ெசFத

அ தைன கட7 மாள தனி தனி அளி ெகா
'ஆயிர ேகா0 ெவள

அயி

6.3.132

ட.

எயி&' அண6/ அ/ அ/

ஏயின ஒ வ6/ ஓ6 ஓ6 தி Bக, இரC0 ெபா ேதா,
தீ என கன7 ெசக

சிர ெதா' J', தெFவ

வாF எனி , கட க ஏ:, மைலகE, ம&', B&'.
'Bட/ வா6 உைள, அ(K) அ

ட B:வ  B0வி உ

கட ெகா ெவ கால= ெசதீ அதைன வ

அழி/; கால

6.3.133
8

மடக> உயி62, ம&' அகா&றிைன மா&'; ஆனா ,
அடக7 ப/வாF யாைக அ2ற
'/யி&றிய அ

அக த

அமா!

ட /;ைச இC0லா BCைட BCட

பயி&றிய ப வ ஒ த கால

 அB

ப /

எயி&' வ ப/ வா5 2/ இ /ந இ ைக எFதி;
வயி&றி வ

அநா இநா வா: ம9யி6க மேனா.

'நைமயி ெதாட6தா6/ உ

ஒ# ெதாட6திேலாைர

, ஓ  தீய அண6 அ லாைர அநா

த வயி' அக

ைவ

தத , அ= சீய, தாயி.

நரசிகJ6 தி அ<ர6கைள அழி த

(6452-6458)

'ேப6 உைட அண6 தைம பிைற எயி&' அட/; ேபரா,
பா6 இைட ேதF/; மீள பகிர
ேம வி

6.3.135

ேடா, ேக#? நாBக ேதா ஆதி

ெதாைமயி ெதாட6த வாFைம அற அ
அவயி

6.3.134

ட

அ0/; ப&றி,

2ைட/; மாள விர களி பிைச5; ேவைல

6.3.136
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6.3.137

நீ6 இைட /மிழி ஊC#; ெந 2 இைட= <ாிக நீC#;
'வகி6பட
<கி6ப#

ணி/; ப&றி வாFகைள பிள/; வேதா
உாி/; ெசதீ க

கைள= H7; <&றி

பகி6பட /டைர ெகாF5; பைச அற பிைச5; ப கா

உகி62ைர 2ேகா6 தைம உகி6களா

உற/, ஊறி;

6.3.138

"யாைன5, ேத , மா, யாைவ5, உயி6 இராைம,
ஊெனா# தி9; பிைன, ஒ>திைர பரைவ ஏ:
மீெனா# /0/; ேமக

உ ெமா# வி:/ வி

"தா ஒ#கா " எ', அ;சி த மB ச> த
'ஆழி மா

வைரேயா# எ&', சிலவைர; அ

H இ ; <வாி

ேதF/, சிலவைர;

ணி ;

அமா!

ட ேகாள=

ள/ இ

/ற

ஏழிேனா# எ&றி ெகா 7, சிலவைர; எC# தி/

தா இ C பிழபி ேதF/, சிலவைர தடைக தாகி.
'மைலகளி 2ர

6.3.140

# ழ, வ உகி6 Aதியா , வாகி,

தைலகைள கிE; அளி தழ

எழ பிைச5; தக

ெகாைலகளி ெகா 7; வாகி உயி6கைள /0/; வன
நிைலகளி

6.3.139

பரக, ேவைல நீ6கைள நிரப @6/;

'B2ற

உலக

த2 உற

இறி ெகா', ைதயலா6 க  தளி,

இ2ற

அ

ட

அ2ற

அ

ட ேதா' தடவின, சிலைக அமா!

'கனக9, அவனி

6.3.141

E ஒழி அற B&' ப&றி,
யா  அண6 இ லாைம எ&றி,

வத வானவ6 கைளக

ஆன

அனக9 ஒழிய, ப ேவ' அண6 ஆனவைர எ லா

6.3.142
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நிைனவத Bன ெகா' நிற

அெந#க

சீய

6.3.143

வைனகழலவ9, ம&' அ() மடக> வர ேநாகி,
சினமிக இரணிய, வாE ேகடகB ஏதி நரசிக

ட ேபா6 ெசFய

2றப#த

'வயிர வா உைறயி வாகி, வானக மைற/ வCட=
ெசயி6 அ' கி#/ ப&றி, வானவ6 உள தீய,

அயி6 பட6 ேவைல ஏ: மைலகE அ;ச, ஆ6
உயி ைட ேம
அ

க

என வாF ம0

,உ

, அ/

ட பிரகலாத, நரசிகபிராைன பணி

இரணிய9/ அறி' த

'நிறவ தைன ேநாகி, "நிைல இ
ஒ' உ உள

க

உFதி ெப'மா'

#, நீ5

யா  உண6திைல ேபா7 அேற;

வெதாழி

ஆழி ேவைத வண/தி; வணகேவ, உ

2ெதாழி

ெபா'/''எறா உல/ எலா 2கழ நிறா.

அத&/ உடபடாம

6.3.144

நிறா.

இரணிய பிரகலாதைன= சின

HEைர

6.3.145
ந/த

"ேக, இ ; நீ5 காண, கிள6த ேகா அாியி ேக இ
ேதாெ◌ளா# தாE நீகி, நிைன5
வாளிைன ெதா:வ

அ லா , வண/த

நாளி9 உளேதா?''எனா அ
நரசிகபிரா இரணியன
(6462-6468)

'நைக ெசயா, வா5 க

ணி

, பி, எ

மகளி6 ஊட

டக ந#க நகா.

மா6ைப பிள

அவன

8 வாெ◌ளா# நடத தாE

6.3.146

உயிைர ேபா/த
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2ைகெசயா, ெந# தீ ெபாக உ
ெதாைக ெசய&/ அாிய ேதாளா

எதி6ெபா த 2கா;

தாகளா

<&றி= Hதா;

மிைக ெசFவா6 விைனகC/ எ லா ேம&ெச5 விைனய வ லா. 6.3.147
'இ வ  ெபா த ப&றி, எK உல// ேமலாF,

'ஒ வ  காணா வ
ெவ

வ

ண உய6தத&/ உவைம Gறி,

, அ;சா, ெவ;சின, அண, ேம

ேதா&ற

அ வைர ஒ தா; அ

ண , அ லைவ எ லா ஒ தா.

6.3.148

'ஆ62 ஒ> Bழகி ெவK வாF வ உகி6 பார ஆற
ஏ&' அ  கர தி, ப ேவ' எறிதிைர பரபி உ&ற,
பா&கட , பர
ேம

ெசற

ெபாகி பகய

ஒ வ நாC0

ஒ தா மாய; கனக9 ேம

ஒ தா.

6.3.149

'வாெ◌ளா# ேதாE, ைக5, ம/டB, மலேரா ைவ த

நீ இ  ககன BCைட ெந#;<வ6 ேதFப, ேநமி
ேகாெ◌ளா# திாிவ
தா இைண இர

என /லமணி ெகா# D

மின,

# ப&றி= <ழ&றின; தடைக ஒறா .

'<ழ&றிய காைல, காதி

@/ /

6.3.150

டலக நீகி,

கிழெகா# ேம&கி ஓ0 வி:தன கிடத, இ'
அழ த
நிழ

கதிேரா ேதா' உதய ேதா# அ த ஆன;

த , காைல மாைல, ெந# மணி= <டாி நீ த.

"ேபாறன இைனய தைம; ெபா விய

6.3.151

இைனய " எ'

தா தனி ஒ வ, தைன உைரெச5 தர தினாேனா?
வாத

வள

ெவைள வ உகி6 வயிர மா6பி

ஊற7, உதிர ெவள பர ள , உலக எ/.

6.3.152
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'ஆயவ தைன, மாய அதியி, அவ ெபா ேகாயி

வாயி> , மணி கவாேம , வயிர வா உகிாி, வானி

மீ எ: / தி ெபாக, ெவயி
தீ எழ பிள

விாி வயிர மா62

நீகி, ேதவ6க இ#க

தீ6 தா.'

6.3.153

B2 இரணிய9/ அ;சிேயா0 ஒளிதி த ேதவ6க அவ இறத நிைலயி
அ/ வ

/:மி நரசிக தி ேதா&ற ைத க

'Bகணா எ
திக

# அ;சி நி&ற (6469-6470)

கணா9, Bளாி ஆயிர கணா9,

ஆ ேதவேரா# Bனிவ , பிற , ேத0

2க நா# அறி/றாம

"எகணா

கா

திாிகிறா6, 2/

ெமாF தா6;

# எைத உ வ" எ' இரகி நிறா6.'

6.3.154

'ேநாகினா6 ேநாகினா6 B, ேநா/' BகB ைக5
ஆைக5 தாE ஆகி, எக8 தாேன ஆகி,
வாகினா

மன தினா

ம&' அறிவினா

ேம/ உய6 சீய தைன க
பிரமேதவ நரசிகபிராைன

அளக வாரா,

டன6 ெவ  கிறா6.'
தி த

6.3.155

(6471-6475)

'ப ெலா# ப 7/ எ ைல ஆயிர காத ப தி,
ெசா >ய வதன ேகா0 ேகா0 ேம
எ ைல இ

விளகி ேதாற,

உ வி&' ஆகி இ தைத எதிர ேநாகி,

அ > அ கமல

அ

ண

அவ 2க விாிபதானா.'

6.3.156

"தைன பைட த  தாேன எ9 தைம

பிைன பைட த ேவ காC#; ெப  ெப ைம

உைன பைட தாF நீ எறா , உயி6 பைடபா

எைன பைட தாF நீ எ9 இ  ஏ

ஆேமா?

6.3.157
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"ப

ஆயிரேகா0 அ

ட, பனி கட7

நி லாத ெமா/ என ேதா'மா , நி9ைழேய;
எ லா உ வB நீ எறகா , இK உ வ

வ ேல /றி தா , வர2 இைம வாராேதா?
"ேபைர ஒ

ெபா Cேக ப

வைகயா

ேப6

தாைர நிைலைய; தமிைய; பிற6 இ ைல;

6.3.158
எ

8

யாைர பைடகிற ? யாைர அளிகிற ?
ஆைர

ைடகிற ? ஐயா! அறிேயமா .

6.3.159

"நி9ேள எைன நி மி தாF; நி அ ளா ,
எ9ேள, எெபா E யாவைர5 யா ஈேற;
பி இேல; B இேல; எைத ெப மாேன!
ெபா9ேள ேதாறிய

6.3.160

ஓ6 ெபா கலேன ேபா கிேற.

நரசிகபிரா சீ&ற தணி

ேதவ6கC/ அபய அளி த

'எ' ஆ/ இயபி இைமயாத எ

(6476-6477)

கண9

வதா ம:ேவா9 யா  வணகினா6;
நிறா6 இ ம /; ேநமி ெப மா9

6.3.161

ஒறாத சீ&ற ைத உேள ஒ#கினா.
தி மகளாகிய ெபாிய பிராC0ைய நரசிகபிரா அ கி
ேவ

6479)

ெச 7மா' ேதவ6க

0ய9ப, அ பிராC0ைய= சிகபிரா அ ெ◌ளா# ேநா/த

"எ;<, உல/ அைன

 இெபா:ேத" எ' எ',

ெந;< ந#/ ெந# ேதவைர ேநாகி,

(6478-
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"அ;சமி" எனா, அ  <ரத ேநாகினா,

6.3.162

க;ச மல6 பழி/ ைக அபய காC0னா.
'Dவி

தி ைவ, அழகி 2ைனகல ைத,

யாவ6/ ெச வ ைத, # ஈ9 இப ைத,
ஆவி

ைணைய, அBதி பிறதாைள,

6.3.163

ேதவ6/ த ேமாைய, ஏவினா6, பா& ெச ல.
'ெச தாமைர ெபா/C0

ெசமா

&றி /

நதா விளைக, ந'தா இள ெகா:ைத,
Bதா உல/ உயி  Bைற Bைறேய

6.3.164

ததாைள ேநாகினா, த ஒ2 ஒ' இ லாதா.
நரசிகபிரா தபா
6483)
'தீ

அ2ைடய பிரகலாதைன ேநாகி அ  ெசFத

(6480-

இலா ஆக உல/ ஈற தெFவ ைத

காதலா

ேநாகினா; க

ட Bனி கணக

ஓதினா6 சீ6 தி; உய6த பர;<ட 
ேநாத

6.3.165

ஆ/ இ லாத அபைனேய ேநாகினா.

"உைதைய உBேன ெகா', உடைல பிள

சிைத தளரா , அற பிைழயா= ெசFைகயாF!

அத இலா அ2 எேம

ைவ தாF! அளிய தாF!

எைத! இனி இத&/ ைகமா' யா ?''எறா
"அயிரா இைமபிைன ஓ6 ஆயிர G' இCட
ெசயிாி ஒ

ெபா:தி உைதைய யா சீறி,

உயி6 ேந#ேவ ேபா , உட

அைளய, க

#

அைளய,

6.3.166
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ெசயி6 ேசரா உள தாF/, எ இனியா ெசFேகேன?

6.3.167

"ெகா ேல, இனி உ /ல ேதாைர, /&றக
எ ைல இலாதன ெசFதாேர எறா7;
ந ேல, உன/; எைன நாணாம

நா ெசFவ

ஒ ைல உளேத , இய2தியா ''எ' உைர தா.

பிரகலாத அேப ெப ேபெறன ேவ

6.3.168

#த

"B2 ெபற ெப&ற ேபேறா B0 இ ைல;
பி2 ெப' ேப' உ

ேடா? ெப'ேவேன

எ2 ெபறாத இழிபிறவி எFதி09

அ2 ெப' ேப' அ0ேய&/ அ " எறா.
நரசிகபிரா அ 2ாித

6.3.169

(6485-6488)

'அனாைன ேநாகி அ  <ரத ெந;சின ஆF
"எ ஆைன வ ல" என மகித ேப6 ஈச
"B ஆன Dதக யாைவ5 B&றி09

உ நா உலவாF நீ எேபா
"மிைன ெதா: வைள த

உைள" எறா.

6.3.170

அன மிளி6 ஒளியாF!

Bைன ெதா:2ேக ஆ அேறா J உல/?
எைன ெதா:

உைன ெதா:
"ஏனவ6/ ேவ

ஏ தி எF  பய எFதி

ஏ தி உFக உல/ எ லா.

0, எளி

ஒேறா? எ&/ அப6

ஆனவ6க எ லா நின/ அப6 ஆயினா6;
தானவ6/ ேவத நீ எ9 தர தாேயா?

6.3.171
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வானவ6/ நீேய இைற - ெதா மைற வ ேலாF!
"ந

அறB, ெமFைம5, நாமைற5, ந

6.3.172

அ E,

எ ைல இலா ஞானB, ஈ' இலா எெபா E,
ெதா ைல சா
ந லஉ

எ

/ண9, நி ெசா

ஒளியாF, நாE வள6க நீ.

ெதாழி

ெசFக;

6.3.173

நரசிகபிரா ேதவ6கைள ேநாகி பிரகலாத9/ B0HC#வத&/ ஆவன
ெசF5மா' பணி த

'எ' வர அ ளி எK உல/ ைக Gப
Bறி

Bரச Bழக B0 HCட

"நிற அமர6 அைன  ேந6

இவ9/

ஒ' ெப ைம உாிைம 2ாிக" எறா.

6.3.174

பிரகலாத B0HCட ெப'த
'ேத ம உாிைம 2ாிய திைச Bக ேதா
ஓம இய&ற உைடயா B0 HCட

ேகா மனவ ஆகி J உல/ ைக ெகா
நாம மைற ஓதா

டா;

ஓதி நனி உண6தா.

6.3.175

டண இராவணைன ேநாகி Gறிய B02ைர
"ஈ

ஆ/, B நிகத ; எ ெப மா! எ மா&ற

தீ

ஆF விைளத

யாதா9 ஆக நிைனயா , இகதிேய ,
நனி தி

ண''என= ெசபினா,

ேமதாவிகC/ எ லா ேமலாய ேமைமயா.
------------------

6.3.176
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6.4 டண அைடகல படல
படல (64926492- 6643)
இராவண டண ெசா ைல ேகC#= சின

G'த

(6492-6500)

ேகCடன இ   அ ேகவி ேதவியி
ேகாC0ய சிைதயா உ'தி ெகா

0ல

ஊC# அர/ ஊC0ய அைனய ஒ

கணா.

JC0ய தீ என B#கி ெபாகினா

6.4.1

"இரணிய எபவ எமேனாாி9
Bரணிய; அவதைன B கி B&றினா,
அரணிய''எ', அவ&/ அ2 D
மரண எ' ஒ

டைன

ெபா  மா&' வைமேயாF'

6.4.2

'ஆயவ வள6 த த தாைத ஆக ைத
மாயவ பிளதிட மகித ைமத9
ஏ5 ந பைகவ9/ இனிய ந

2 ெசF

பாழிசா

2 என=

நீ5ேம நிக6; பிற6 நிக6க ேந6வேரா
இரணிய 2த வ ப

6.4.3

H விைன B&றி யா அவ6/ ேதா&ற பி
ஏைழ நீ எ ெப ; ெச வ எFதி பி
வாழேவா க

?அ

'B2ற அைனய6பா

வர வ&' ஆ/ேமா?

ந

6.4.4

2 B&றிைன;

வபைக மனிதாி ைவ த அபிைன;
எ2 உற உ /தி; அ:தி; ஏ
உ2க

அவ6; பிறி

தி;

உைரக ேவ
2D

#ேமா?

ந

ணிைன மனிதைர; ந

டைன;

எ

ணிைன ெசFவிைன; எைன ெவ 7மா'

6.4.5
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உனிைன; அரசிேம
தி

ணி

ஆைச ஊறிைன;

உ ெசய ; பிற6 ெச'ந6 ேவ

அ' வானர வ

6.4.6

#ேமா?

ந ேசாைலைய அழிப

"ெகா' திறி#மி!" என @தைர ேகாற

ெவறி அ' என விலகிைன; ேம விைள எ
' தாரவ

ைண என ேகாடேல

ணி;

ணிதாF.

6.4.7

'அ;சிைன ஆத> அம6/ ஆ அைல;
த;< என மனித6பா

ைவ த சா6பிைன;

வ;சைன மன திைன; பிற2 மா&றிைன;
ந;சிைன உட ெகா# வாத
'பழியிைன உண6
ஒழி சில 2க7த

6.4.8

நைமேயா?

யா ப#கிேல உைன;

: ஒ ைல நீ/தி;

விழி எதி6 நி&றிேய

விளிதி" எறன

6.4.9

அழிவிைன எF வா அறி நீகினா.
டண வி

ணி

எ:

எற7 இளவ7 எ:
ெசறன

நி' நீதி பல G'த

(6501-6503)

வா இைட=

ைணவ  தா9 சிதியா

நிறன; பின  நீதி சாறன

ஒ' அல பல பல உ'தி ஓதினா.

6.4.10

'வாழியாF! ேகC0யா ; வா ைக மிக
ஊழி கா

/' நின

உயிைர ஓ6கிலாF

கீைமேயா6 ெசா& ெகா# ெக#த

ேந6திேயா?

வாைமதா அற பிைழ தவ6/ வாF/ேமா?

6.4.11
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'2 திர6 / க நி ெபா  இ

ேக

ைமய6

மி திர6 அைட ே◌ளா6 ெம>ய6 வைமேயா6
இ தைன ேபைர5 இராம ெவ; சர
சி திர வைத ெசய க

டண இலைகைய வி#
'எ

6.4.12

# தீ6திேயா?

= ெச 7த

(6504-6506)

ைண வைகயி9 உ'தி எFதின

ஒ தன உண6 திேன; உணர கி&றிைல;
அ த! எ பிைழ ெபா'

அ EவாF எனா

உ தம அநக6 ஒழிய ேபாயினா.

6.4.13

அனல9 அனில9 அர சபாதி5

விைனயவ6 நா வ  விைரவி வதன6;
கைனகழ

கா>ன6 க ம= H=சிய6

6.4.14

இைனவ  டணேனா# ஏயினா6.
அரக9 ஆக

ஓ6 அைம=ச6 நா வ ,

'/ர/ இன தவெரா# மனித6, ெகாைள நீ6
கைரக

வ

இ' தன6' எற காைலயி ,

'ெபா ெகன எ: 'எ' எ

ணி ேபாயினா6.

டண வானர தாைனைய கா
அளகைர கட

ேம

ட

6.4.15

(6507-6508)

அறித நபி5

விள/ ஒளி பர த> பா> ெவ
வள தட தாமைர மல6த

கள ெப  தாைனைய க

கட

ஆ என
ணி

ேநாகினா.

'ஊ உைட உடபின உயி6க யாைவ5
ஏைனய ஒ தைல நி' தி எ

ணினா

6.4.16
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வானர ெபாி 'என ம' இ
@நிற= <#பைட
இனி= ெசFவ

சிைதயா

6.4.17

ைணவ6= ெசா >னா.

யாதென டண அைம=சைர வினத

'அற தைல நிறவ6/ அ2 D
மற  ந2க அலா

டன;

வா ேவ

பிறத எ உ'தி நீ பி0 தியா 'என
றதன; இனி= ெசய

டல;
6.4.18

ெசா 76 எறா.

இராமைன கா8மா' அைம=ச6க Gற
'மாCசியி அைமத
தாCசி இ

ேவ' ம&' இைல;

ெபா த  த ம J6 திைய

காCசிேய இனி கட'எ' க வி சா
HCசியி கிழவ 

ணி

டண அைம=ச6 ெசா ைல உடபC# மகித
'ந ல

ெசா >னீ6; நாB ேவ' இனி

அ ல

ெசF ேம

எ ைல இ

(6511-6515)

அரக6 ஆ மா ;

ெப  /ண

இராம தா இைண

2 7 ; 2 > இபிறவி ேபா/ .
'B2ற க

6.4.19

ெசா >னா6.

6.4.20

0ேல; ேகவி B2 இேல;

அ2 உற காரண அறிய கி&றிேல;
எ2 உற /ளி ; ெந;< உ /ேம

அவ

22ற பிறவியி பைகஞ ேபா7மா .
ஆதி அ பரம9/ அ2 ந

அற

6.4.21
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நீதியி வழாைம5 உயி6/ ேநயB

ேவதிய6 அ E நா வி பி ெப&றென
ேபா ' கிழவைன தவ B D
'ஆய

பயப

ஓ6 அைமதி ஆய ;

நிைனத ; ெதா ைல யாவ6/

@ய

நாயக மல6கழ
ஏய

6.4.22

ட நா.

B0

ந8கி நமன

'எ' இனி

'இ Eற எF வ

6.4.23

ேமயினா.

இய 2 அறா'என

ெபா  உற உண6த அ 2லெகா 2தியா6
ம  உ' Hழ> மைற

ைவகினா6;

6.4.24

உ E' ேதரவ உதய எFதினா.
இராம கட&கைர/ வ த
அ2ற

/2ற க

இராம அK அல/ ேவைலைய
வா /வைள ேநாகி த

2 உற= சிவதவாF நிைன

இ2ற

ேசா6/வா

6.4.25

இ கைர ம கி எFதினா.

இராம அ/ கான

Bத>யவ&ைற ேநா/த

கான7 கழிகE மண7 க

(6517-6519)

ட7

பான7 /வைள5 பரத 2ைன5

ேம நிைற அனB ெபைட5 ேவCைகG6
D நிைற ேசாைல5 2ாி

ேநாகினா.

6.4.26

தரளB பவளB தரக ஈC0ய

திர மணி /ைப5 கனக தீரB

ம E ெம ெபா ப  மண> /றB
2ர ெந# திைரகE 2ாி

ேநாகினா.

6.4.27
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மி ந/ மணிவிர

ேதய க

நீ6

ன  ெப  <ழி அழிப= ேசா6விேனா#

இ நைக Aைள=சிய6 இைழ/ ஆழி சா

6.4.28

2ைனய ெபா ப  2/ ேநாகினா.
இராம கட&கைர காCசிகளா
Gதி6 A

ேமாதி ெவ

கவைல மி/த

/'பனி திவைல ேகாைவ கா
திைரெபா

Bடெவ

தாைழேம

பாதி அ சிைறயிைட ெபைடைய பா# அைண
ஓதிம

(6520-6524)

யி வ க

# உயி62 கினா.

6.4.29

அ  த&/ இனிய மீ ெகாணர அபினா
ெப தட ெகாபிைட பிாித ேசவைல
வ  திைச ேநாகி ஓ6 மழைல ெவ
இ த

க

# நி' இரக எFதினா.

ஒ தனி ேபைடேம

# ேப6கில

தி / ெவ;சின தன தெ'க

க
த

ெவ

தீயன

# த 2 வ ேகாC0னா.

உநிைற ஊட>

8' கலவியி

6.4.31

ேதா&ற ஓதிம
ெவ ல க

டவ

நிற பவளவாF இதைழ த ெபாதி
நிற B தினா

6.4.30

உள ஓடலா

ெப வ> வய/ / இர
ெபா வன க

/ /

அ கி விமினா.

6.4.32

இ திற ஏFதிய காைல எF '
வி தக6 ெசா&களா

ெம> நீகினா

ஒ தன இராம9 உண6 ேதாறிய
பி தாி ஒ வைக ெபய6

ேபாயினா.

6.4.33
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டண வ த
உைறவிட எFதினா ஒ / ேகவியி
ைற அறி

ைணவேரா# இ த Hழ>

Bைறப# தாைனயி ம / B&றினா
அைறகழ

டண அயி62 இ

வானர6 டணைன எதி6 த

சிைதயா.

6.4.34

(6526-6530)

B&றிய / சிைல'Bழ/ தாைனயி

உ&றன6 நி த6 வ 'என ஒறினா6

'எ&'தி6; ப&'தி6; எறிதி6'எ' இைட

<&றின6 உ  என தெழி/ ெசா >னா6.
தத

த மேம ெகாண6

ெவெதாழி

தா; இவ

தீவிைன பயத ேமைமயா

வதன இலைகய6 மன ஆ/; ந
சிதைன B0தன எ9 சிைதயா6.
"இ ப
தி

6.4.35

6.4.36

கர; தைல ஈைர " எப6; இ

இ>/; அனைவ சிைததேவா? எபா6

ெபா

ெதாழி

எெமா# ெபா தி ேபா6! எபா6

ஒ வாி ஒ வ6 B உ'கி ஊ'வா6.
'ப&றின சிைறயிைட ைவ
ெகா&றவ6/ உண6

'எ&'வ
நி&ற

6.4.37

 பா ைட
'எ' G'வா6;

அறிேய இவைன க

# இைற

எ பிறி ?'என ெந கி ேந6/வா6.

'இைமபத B வி<2 எ:

ேபாயபி

6.4.38
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எ பிறி ? இவ6 அரக6 அ லேரா?

அைமப
சைமப

ெகாைல அலா

தக

யாவேதா?

/ைமப

நல'என B#கி G'வா6.

அ9ம ஆைணயிப0 மயித9

மித9 வ த

6.4.39
(6531-6532)

இையதன இையதன இைனய Gற7
மயித9

மித9 எ9 மா

பினா6

அயிதிர நிைறதவ ஆைண ஏவலா
நய ெதாி காவல6 இ வ6 ந

ணினா6.

6.4.40

விலகின6 பைடஞைர; ேவத நீதி N

இலகண ேநாகிய இய ப6 எFதின6
'சல /றி இல6'என அ / சா6தன6

2ல/றி அறெநறி ெபா த ேநாகினா6.

6.4.41

டண Bத>ேயாைர யா6 என வினத
யா6? இவ

ேபா6 அ

எFதிய க ம யாவ ?
2ாிதிேரா? 2ற

ஓ6 எ

ணேமா?

சா6 உற நிற நீ6 சைமதவா' எலா

ேசா6விQ6 ெமF Bைற ெசா 76 எறா.
டண

ைணவனான அனல விைட (6534-6538)

'பகலவ வழிBத

2க

6.4.42

அவ கழ

பாாி நாயக

அைட

உFய ேபாதன

தக உ' சிைதய த ம நீதிய

மக மக ைமத நாBக&/ வாFைமயா.
'அறநிைல வழாைம5 ஆதி J6 திபா

6.4.43
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நிைறவ

ேநயB நிற வாFைம5

மைறயவ6/ அ2 எ' இைனய மாமல6

6.4.44

இைறயவ தர ெந# தவ தி எFதினா.
"<# திைய

கி

இைட ெபாதித

மதி!

இ#திேய சிைறயிைட இைறவ ேதவிைய;
வி#திேய

உF/தி; விடா

ேவC0ேய

6.4.45

ப#தி" எ' உ'திக பல பனினா.
'மற த

சிைதய மதியி நீகினா

"பிறதைன பி2; அதி பிைழ தி; ேப6/தி;
இறதைன நி&றிேய " என இனவ
றதன'என விாி

மயித9 அK உைர மன
இையத

6.4.46

அனல ெசா >னா.
'நீ

ைவ

நாயக&/ இய2ேவ'எனா

ெபய6தன'தபி5 ெபய6 இ

ேசைன5

அய6தி>6 காமி!'எ' அைமவ

6.4.47

ஆகிேய.

மயித இராம அ0 வண/த
த மB ஞானB தவB ேவ>யாF

ம வ  ெப ைம5 ெபாைற5 வாயிலாF
க ைண அ ேகாயி7 இ த க

ணைன

6.4.48

அ  ெநறி எFதி= ெச' அ0 வணகினா.
மயித இராம9/ க

ட  ேகCட  கழற

'உ

ஊழியாF!'என

2

ம

# உைர உண6

வ

டாீக தட 2ைர5 2கவ
டல= சைடB0

ளக'வாFைமயா

(6540-6546)
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க

ட  ேகCட  கழற

6.4.49

ேமயினா.

'விைளவிைன அறிதில; டண ெபய6

நளிமைல யாைகய நா வேரா# உட
கள இய
இளவ

வ;சைன இலைக காவல&/

ந ேசைனயி ந#வ

எFதினா.

6.4.50

"ெகா 7மி, ப&'மி" எ9 ெகாைகயா
ப ெப  தாைன ெச' அட6க பா6

"நி 7மி" எ', "நீ6 யாவி6? A நிைல
ெசா 7மி''என ஓ6
"Bர

, யா

ைணவ ெசா >னா.

2/ தீவிைன B0 த Bனவ

கர

2/ Hழேல Hழ கா

சர

2/தன" என Bன சா&றினா.

அர

6.4.51

பிறி

இ

ப

ஓ6

என அ ளி ேவைலைய=

6.4.52

"ஆயவ த மB ஆதி J6 தி பா

ேமய

ஓ6 சிைத5 ெமF5 ேவதிய6

நாயக தர ெந# தவ
@யவ" எப

ந

ணினா

ஓ6 ெபா E ெசா >னா.

"க&2ைட ேதவிைய விடா

6.4.53

கா திேய

எ&2ைட /ற ஆ இலைக; ஏைழ! நி

ெபா&2 உைட B0 தைல 2ரE எ' ஒ

ந& ெபா  உண6 தின" எ' நாC0னா.
"ஏ ெதாழி

6.4.54

இராவண இனிய ெசான நீ

சா ெதாழி&/ உாிைய; எ சா62 நி&றிேய ;
ஆ திைன ெபா:தினி

அக தியா

ேபாதன" எறன 2/த

என

ஈ 'எறா.

6.4.55
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டண9/ அைடகல ெகா#ப
அெபா:

இராம9 அ கி

ந

ப&றி இராம ந

பாி க

தறித

பைர

'இ ெபா  ேகCட நீ இய26 இவ

ைக 2க& பாலேனா? கழிய& பாலேனா?
ஒ2ற ேநாகி A உண6வினா

எறா.

6.4.56

கவிG&'
தடமல6 க

ணைன தடைக Gபி நி'

'இட இ ; கால ஈ 'என எ

8வா

கட அறி காவல கழறினா அேரா

6.4.57

<ட6ெந# மணிB0= <கிாீவேன.

<கிாீவ G'கிறா (6549-6556)
நனி Bத

ேவதக நா7 நாம N

ம9 Bத

யாைவ5 வர2 க

ட நீ

இைனயன ேகCகேவா எ அேனா6கைள
வினவிய காரண? விதி/ ேம

உளாF!

6.4.58

ஆயி9, விள2ெவ, அ ளி ஆழியாF!
ஏயின

ஆத>, 'அறிவி&/ ஏ&றன,

@ய'எ' எ
ேமய

ணி9, ' ணி அ''எனி9

ேகC0யா ! விைள ேநா/வாF.

6.4.59

"ெவ Bைன விைளத> அ'; ேவ' ஒ
<ைமயா உயி6 ெகாள
த Bைன

றத

ெசைம இ

அரகாி

ணிதலா

அ';

த ம நீதிேயா?
யாவ6 சீாிேயா6.

6.4.60
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தைக உ' தBைன தாைய தைதைய
மிைக உ' /ரவைர உலகி ேவதைன
பைக உற வ த7
நைக உற
ேவ
D

மா
ஆ

றத ப

2இ

6.4.61

அறி5 நயக& பாலேதா?

#ழி இனியன விளபி ெவBைன

#ழி அ;சி ெவ; ெச வி

2/ உட

# ஒழி இறி ந ம / வதவ
ெதாழி

உலகி9/ ஆணி ஆ அேற?

'மிைக 2ல த மேம ேவCட ேபா
தைக 2ல

ற

நைக 2ல ெபா

ேபாF= சா6த

அற நட

அவ6

அறிேய

நாயக!

பைக 2ல சா6தேலா? பழியி நீ/ேமா?
'வா6/' வைனகழ

6.4.62

6.4.63

தB வாத நா

சீ6/ உற ஆF இைட= ெச'ந6 சீறிய
ேபா6/ உற அறிேய ேபாத ேபா

இவ

ஆ6/ உற ஆ/வ? அ ளி ஆழியாF!

6.4.64

'ஒC0ய கனக மா உ வ ஆகிய

சிCட9 ம மக இைழ த தீவிைன
கிC0ய ேபாதினி
விCட

க

தவB ேகவி5

# நா விடா

ேவC#ேமா?

6.4.65

G&'வ தெனா# இK உலக G0 வ
ஏ&றன எனி9 ெவ ல ஏ&'ள;
மா&றவ தபி நம / வதிவ
ேதா&'ேமா அனவ

ைணவ ஆ/ேமா?

"அரகைர ஆ< அற ெகா' ந

அற

6.4.66
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2ரக வதன" எ9 ெப ைம D

ட நா

இரக இ

அவைரேய

வி

நிைல நி&ப6; ெமF Bக

< க உ

க

ெகா
உ

ேடா எனி

# அவ6 வ>/ எ' ேதா'மா .

#ழி ஒ
#ழி ஒ

ைண ெகா

6.4.67

நிைல நி&ப6; ைக ெபா 

#ழி ஒ
#ழி ஒ

நிைல நி&ப6; G:ட

6.4.68

நிைல நி&ப6 உ&றவ6.

'வ;சைன இய&றிட வதவா' அலா
'த;<'என ந வயி சா6

உளா அல;

ந;சினி& ெகா0யைன நய

ேகா0ேயா?

அ;சன வ

ண!'எ' அறிய Gறினா.

6.4.69

கவிG&'
அனவ பி9ற, அல/ இ
த நிக6 பிறி

'எைன உ க
ெசா

ேகவியா

இலா தைகய சாபைன,

?'என இைற வினாயினா;

Bைற ெநறி ெதாி

அவ9 ெசா 7வா.

6.4.70

சாபவ G'கிறா (6562-6566)
'அறிஞேர ஆயி9 அாிய ெதKவைர=
ெசறிஞேர ஆவேர

ெக#த

தி

ணமா ;

ெநறிதைன ேநாகி9 நி த6 நி&ப

ஓ6

ெவ&றி5 த /வ6; விைனய ேவ

#வ6

/றி தனி உள

என உலக ெகாEேமா?

B&'வ6; உ' /ைற B0ப6 Bபினா ;

6.4.71
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உ&'' ெந#பைக உைடய6; அ ல@உ
சி&றின தவேரா# ெசறித

சீாிேதா?

6.4.72

'ேவதB ேவவி5 மயகி ேவதிய6/

ஏதB இைமயவ6/ இட  ஈC0ய

பாதக6 ந வயி பட6வ6 ஆ எனி
தீ

6.4.73

இலராF நம/ அ2 ெசFவேரா?

"ைக 2/

உ' சர

அ ளி கா

ேம

ெபாF ெகா# வ;சைன 2ண6 த ேபாதி9

ெமF ெகாள விளியி9'வி# " எனி9

தி/ உ' ெந#பழி; அறB சீ'மா .
'ேம

நனி விைளவ

கானக

விளப

ேவ

#ேமா?

இைறவிேயா# உைற5 காைலயி

மா என வதவ வரைவ மா9 இK

ஏைனய வர'எ' இைனய Gறினா.
இராம வினவ நீல த க
பா வ
சா

6.4.74

ப9வ>

6.4.75

ைத Gற ெதாடக

ணி ப&றிய

ெப  ேகவியி தாைன நாயக

நீலைன'நி க

இய2 நீ'என

ேமலவ விளப7 விளப

ேமயினா.

6.4.76

நீல ெசா 7கிறா (6568-6573)
'பைகவைர

ைண என ப&ற&பால ஆ

வைக உள; அனைவ வர2 இ

ேகவியாF!

ெதாைக5ற G'ெவ;'/ரகி ெசா 'என

நைக5ற

இறிேய நய

ேகC0யா .

6.4.77
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'த /ல கிைளஞைர த / ேபாாிைட

ெபாகின6 ெகாறவ6/ எளிய6 ேபாதவ6
மைகய6 திற தினி
சிக

இ

வயி6 த சிைதய6

ெப  ெபா  இழ

சீறிேனா6.

6.4.78

'ேப6 அபிமானக உ&ற ெப&றிேயா6
ேபாாிைட 2ற ெகா#
ேந6வ

தாய

அ;சி ேபாதவ6

நிரபிேனா6 பிற6

6.4.79

சீாிய கிைளஞைர ம0ய= ெச&'ே◌ளா6
அ# தநாC# அரசிய

உைடய ஆைணயா

ப# தவ6 நCடவ6, பைகஞேரா# ஒ

மடெகா0 திற திைட ைவ த சிைதய6,
உடெகாள தைகய6, ந உைழ வ

ஒறினா .

6.4.80

தா உற எளிவ  தைகைமயா6 அல6
நா உற வ லவ6 நைம ந
ேதா உற நீ/த

ணினா

ணிவ6 ஆத>

யா இவ வர இவ&' எ எ' உ9வா?

6.4.81

காலேம ேநாகி9 க&ற N களி
Jலேம ேநாகி9 Bனி

சீலேம ேநாகி யா ெதாி

ஏ7ேம? எ' எ#

ேபாதவ
ேத'த&/

இைனய Gறினா.

6.4.82

ம&ைற மதிர கிழவ  அKவாேற G'கிறன6
ம&'ள மதிர கிழவ6 வாFைமயா
/&ற இ
'ப&'த

ேகவிய6 அ2 G6தவ6

ப: 'என ப:

உறா ஒ

ெப&றியி உண6வினா6 B0ய ேபசினா6.

6.4.83
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இராம அ9மைன வினத
'உ'ெபா  யாவ  ஒற Gறினா6;
ெசறிெப  ேகவியாF! க

எ ெச2'என

ெநறிெதாி மா தி எ9 ேநாிலா

அறிவைன ேநாகினா அறிவி ேம7ளா.

6.4.84

அ9ம G'கிறா (6576-6594)
'இணகின6 அறிவில6 எனி9 எ
கணெகாள

8கா

Aமேனா6 கடைம கா

வணகிய ெசனிய மைற த வாயின

'எனா
6.4.85

Aணகிய ேகவிய Aவ வ தாயினா.
'எ தைன உள6 ெதாி

எ

ண'ஏFதவ6

அ தைனவ  ஒ ெபா ைள"அ'" என
உ தம6 அ

ெதாி

உணர ஓதினா6;

வி தக! இனி= சில விளப ேவ
'@யவ6

ணிதிற ந' @யேத;

ஆயி9 ஒ

ெபா  உைரப ஆழியாF!

"தீய" எ' இவைன யா அயி6 த
ேமயின சில ெபா  விளப ேவ
'வ
க

6.4.86

#ேமா?

ெசFகிேல;

#மா .

6.4.87

# உள6 அலகலாF! வ;ச6 வாBக
டேதா6 ெபா:தினி

உ

# எனி அஃ

வி

டவ6 ந2க

ெதாி5; ைகதவ

அவ6/ ஒளிக ஒ
வி பி வேரா?

8ேமா?

6.4.88
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'உள தி உளைத உைரயி B ற
ெமள த Bககேள விள2; ஆதலா
கள தி விைள எலா க

இலா இ 

பள தி அறிேய ெவளியி
'வா> வி

ப /ேமா?

6.4.89

ெபற அர< இைளயவ ெபற

ேகா>ய வாிசிைல வ>5 ெகா&றB
சீலB உண6
ேம

நி ேச6

ெதளிதி

அர< எF வா வி பி ேமயினா.

'ெசறிகழ

அரக6த அர< சீாிேயா6

எறி கட

உல/ எலா இளவ&/ ஈத

6.4.90

ெநறி அல ; அக> நிைலகலாைம5

ஓ6

பிறி அ  க ைண5 ெமF5 ேபணினா.

6.4.91

'கால அ' இவ வ  கால'எபேர
வா>

அ'; உ'பைக வ>ய

ஏறிய ;

ஏ7 இ/ இவ6/ இனி இ'தி; எறலா
Jல எ

ைணவைர பிாி B&றினா.

'தீ ெதாழி

அரக6 த மாய= ெசFவிைன

வாF

ள6 அனைவ உண  மா

பினா

காF தவ6 அவ6கேள ைக5&றா6; நம/
ஏ&ற

ஓ6 உ'தி5 எளிதி எF மா .

"ெதளி உற

விளிவ

அாி

6.4.93

இவ6 மன தி தீைம; நா

ெசF/வ6" என ேவ

ஒளி உற உய6தவ6 ஒப எ
எளியவ6 திற

6.4.92

இைவ எ

#த

ணலா6

ண

ஏ5ேமா?

6.4.94
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"ெகா 7மி இவைன" எ' அரக Gறிய
எ ைலயி "@தைர எறித

எப

2 > ; பழிெயா# 2ண ; ேபா6 ெதாழி

6.4.95

ெவ லல பின6" எ' இைட விலகினா.
"மாதைர ேகாற7 மற

நீகிய

ஆதைர ேகாற7 அழி ெசFயி9
@தைர ேகாற7 @F

ஏ வி

சிறதன எ#

'எ >யி

அறா" என

6.4.96

 காC0னா.

யா இவ இரண மாளிைக

ெச >ய ேபாதி9 திாித ேபாதி9
ந லன நிமி தக நனி நிகதன;
அ ல உ

# நா அறித

'நிதைன நறவB ெநறி இ
ததன க

ஊகE

0ெல; த ம தானB

வதைன நீதி5 பிற மா

2 அைம

அதண6 மைன என ெபா>த

ந

ஓ6 சாப உ

Aத ! தீ

#ேம

6.4.98

ஆ அேரா.

'அனவ தனிமக"அலாிேம
ெசான

6.4.97

ஆழியாF.

அய

#;"உைன

மதி

ந8/ G&'" என

எ9ைட இைறவி/ இனி

6.4.99

Gறினா.

"ெப&' உைடய ெப வரB, பிற ைடய வ;சைன5, பிற உைக
வி

ெதாைடயி வி#கைணயா

ெவ

உ&'ைடய ெப வரB உக ைடய த

ஒழி5'' எனக தி விைரவி

வதா;

அளி உ உண6 ேநாகி,

ம&' உைடய6தா உளேரா, வா அரக அறிேய தவ தி மிகா6. 6.4.100
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'ேதவ6/, தானவ6/, திைசBகேன Bதலாய ேதவ ேதவ6
Jவ6/, B0பாிய காாிய ைத B&'விபா J
ஆவ தி வ "அபய" எறாைன அயி6
Gவ தி சி'2னைல கட
"பைக 2ல ேதா6
நைக2ல த

அயி6 த

# நிேறா;

அகல வி#  எறா

ஒKவாேதா? ெகா&ற ேவேத!

ைண அ ல6" எ' இவைன ப&ேறேம

ஆ அேற; ந

தாய உள

ஆய ப&றா

6.4.101

அறிஞ6 பா6கி

மிக

தைக2ல ேதா6 தைதய6க தபிய6க தைமய6 இவ6 தாேம அேற,
மிைக2ல

விைளகிற

ஒ ெபா ைள காத>கி விளிஞ6 ஆவ6? 6.4.102

'ஆதலா , இவ வர ந வரேவ'என உண6ேத, அ0யேன; உ
ேவத N
காத

என தைகய தி ள தி /றி2 அறிேய எ'விCடா;

நாBகனா7 கணிபாிய கைல அைன

ஓதினா, ஓத நீ6 கட

பைக த0

அ9ம வா6 ைத ேகC# மகி
மா தி விைனய வா6 ைத ெசவிம#

 கதிேரா B ெச'

உலைக உFய ெகா

இராம G'வ

டா.

6.4.103

(6595-6609)

அமிதி மாதி

'ேப6 அறிவாள! ந'! ந'!!' என பிறைர ேநாகி=
'சீாி ; ேம

இ மா&ற ெதளிற ேத6மி'என

ஆாிய உைரப

ஆனா; அைனவ  அதைன ேகCடா6.

6.4.104

டணைன விடலாகாைம/ இராம காC# விளக (6596-6609)
க
அ

"ெப
தி

உற ேநாகி ேபாத காலB ந'; காத
தி5 அரசி ேம&ேற; அறிவி9/ அவதி இ ைல;
உய6 தவ தினா9 பிைழ தில" எ9 ெப&றி
திய

ஆ/ அேற, நவயி ேச6த ெசFைக.

6.4.105
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'ம&' இனி உைரப

எேனா? மா தி வ0

ெப&றிேய ெப&றி; அன

அ' எனி, பிறி

ெவ&றிேய ெப'க, ேதா&க, க, யா
ப&'த

அறி உ

ேடா, 2க

'இ' வதா எ' உ

பி' எறா7, நபா

எைம பக6கிறாைன.

6.4.106

G'கிறா;

ைணவ9 அவேன; பிைன

2க அறி பிறி

'பிறத நா ெதாடகி யா 

உ

டாேமா?

6.4.107

ைல 2க ெபாிேயா ெப&றி

ேடா? எைன= சர

றத நாC/ இ' வ

வாக,

ேடா? 2கல

அ2 ேப8

மறத நா உ

ஒறா9,

ேடா? எைதைய யாைய Bைன

ெகா' வதா எ' உ
ெதா' வ

= ெசான

எ' வாகிறாைன

னினா H=சி யாேல

இறத நா அேறா எ' இ த நா ஆவ

எறா.

6.4.108

'இைடதவ6/"அபய யா" எ' இரதவ6/, எறிநீ6 ேவைல
கைடதவ6/, ஆகி ஆல உ

டவ& க

உைடதவ6/ உதவா ஆயி, உள

0Qேரா?
ஒ' ஈயா ஆயி,

அைடதவ6/ அ ளா ஆயி, அற எ ஆ? ஆ
ேபைடைய பி0

, தைன பி0கவ

ேவட9/ உதவி ெசF

ைம எ ஆ?

6.4.109

அைடத ேபைத

விற/ இைட ெவதீ JC0

பா#' பசிைய ேநாகி த உட

ெகா# த ைப2

# ெப&' உய6த வா6 ைத ேவத தி வி:மி

அேறா?

6.4.110

'ேபாதக ஒ', கறி இடக6 மா ெபா த ேபாாி,

"ஆதி அ பரேம! யா உ அபய!" எ' அைழ த அநா,

ேவதB B0 காணா ெமF ெபா  ெவளிவ
மா ய6

எFதி,

ைட த வா6 ைத மறபேரா, மற2 இலாதா6?

6.4.111
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'ம9யி6 எ லா தாேன வ வி

வள6/ மாய,

த அன உலக எ லா த மB எைவ5 தாேன

எனி9, அைடேதா6 தைம ஏ உற இனிதி ஓபி,
பி9 # அளி/ எறா , பிறி

ஒ

ேடா?

6.4.112

ேடா?

6.4.113

சா' உ

'ந;சிைன மிட&' ைவ த நைக ம: ஆள,"நாE
த;<''என, Bன, தாேன தாைதபா

ெகா#

=,''சாத

அ;சிேன; அபய!''எற அதண&/ ஆகி, அநா,
ெவ;சின G&ைற மா&' ேமைமயி ேமைம உ
"சர

"அர

என/ யா6ெகா ?" எ' சானகி அ:

சாப,

உன/ ஆெவ; வ;சி! அ;ச !" எ' அ ளி எFதி,
, தெFவ

Bர8ைட ெகா0ேயா ெகா ல, ெமாF அம6 B0
மரண எ தாைத ெப&ற

எ வயி வழ/ அ' ஆேமா?

6.4.114

உFய,'நி&/ அபய'எறா உயிைர த உயிாி ஓபா
ைகய9, ஒ வ ெசFத உதவியி

க

ைம உ' ெநறியி ேநாகி மாமைற வழகி

இலா9,
நிற

ெமFயிைன ெபாF எறா9, மீகிலா நரகி வா6.

6.4.115

'சீைதைய /றி த ேதேயா,
"ேதவைர தீைம ெசFத

ேபைதைய ெகா ெவ''எ' ேபணிய விரத ெப&றி
ேவதிய6,"அபய" எறா6/, அ', நா விாி
காைதைய /றி

நிற அK உைர கடக

= ெசான

ஆேமா?

'காாிய ஆக! அேற ஆ/க! க ைணேயா6/=
சீாிய தைம ேநாகி, இதனிேம

சிறத

உ

ேடா?

6.4. 116
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Dாியேர9 தைம 2க
ஆ6 உயி6 ெகா#

2/ேதா6/ ெபாறா

 கா தா6, எ

இலா அரச6 அமா?

6.4.117

'ஆதலா,"அபய" எற ேபாத ேத அபய தான

ஈதேல கடபா# எப ; இயபினீ6 எபா
காதலா; இனி ேவ' எ
ேகா

ண கடவ

ைவ த

எ? கதிேரா ைமத!

இலாதவைன நீேய எவயி ெகாண6தி'எறா.

<கிாீவ டணைன அைழ

வர= ெச 7த

ஐ5ற எ லா தீ  அளைவயாF அைமத
தெFவ நாயகன

அேற;

உள ேதறிய அைடேவ; ேதறி,

ைக 2க&/ அைமவ

ஆனா

'க0தினி ெகாண6வ 'எனா,
ெமFயி9/ உைற5 ஆன ஒ வபா
<கிாீவ வரைவ அறி

விைரவி

ண

ெசறா.

6.4.119

டண எதி6வர

வ கிற கவியி ேவைத மயித9/ இளவ
"த க எறா அ

6.4.118

காC0

நிைன; எதி6 ெகாள&/ அ க தத

இ /ற அைனய ேதாளா எFதின''எனேலா#,
திாிகிற உள தா9, அக மல6

அவB ெசறா.

6.4.120

<கிாீவ9 டண9 த:வி ெகாEத
ெசா ல  கால எ லா பழகி9, @ய6 அ லா6
2 லல6 உள; @ய6 ெபா  வ6, எதி6த ஞாேற;
ஒ ைல வ

உண6 ஒற, இ வ , ஒ நா உ&ற

எ >5 பக7 ேபால , த:வின6, எ:வி ேதாளா6.

6.4.121
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இராம அைடகல அ ளியைத= <கிாீவ டண9/ ெதாிவி த
த:வின6 நிற காைல, 'தாமைர க
B: Bத
வ:வ

இ

ண தக

/ல தி&/ ஏ&ற Bைறைமயா
அபய உபா

உவைக Jள

வழகின அவ ெபா& பாத

ெதா:தியா , விைரவி'எ' கதிரவ சி'வ ெசானா.

6.4.122

<கிாீவ ெசா ைல ேகCட டணனி வி:மிய மகி=சி (6614-6618)
சிக ஏ' அைனயா ெசான வாசக ெசவி 2காB,
, மைழ தாைர காற;

க/> நிற தினா த க
அகB மன அ

என /ளி6த ; அK அக ைத மி/

ெபாகிய உவைக என ெபா0 தன உேராம 2ளி.
"ப;<" என= சிவ/ ெம கா

6.4.123

ேதவிைய பிாி த பாவி

வ;ச9/ இைளய எைன,

"வ க!" எ' அ  ெசFதாேனா?
த;< என க தினாேனா? தாசைட கட உ

ட

ந;< என= சிறேத அேறா, நாயக அ ளி நாேய?

6.4.124

'ம E' மன தினா எ வாFெமாழி ம' தா; வான அ
உ E' ேதாினா9, இலைக மீ
தெ E' சிைத வத ேத&ற ஈ
அ இ

ஓ# அேற?
ஆகி, ெசF5

வாயி ெகCேட! பிைழபேரா அரக6 ஆேனா6?

தீ6 அ  இன

6.4.125

தைம= ெசFயி9 ெசFய சிைத

ேப6 அ ளாள6 த த ெசFைகயி& பிைழப
கா6 வைர நி'வி , தைன கன
ஆ6க> அமர6 உFய அமி

ப

உ

எழ கலக க
# அளி த

ேடா?
#

அேற?

6.4.126
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றவியி உற D

உற உவ

ட @யவ6

ைணவ எைன

அ ளி, மீளா அைடகல உதவினாேன ,

அறவிைன இைற5 இ லா, அறி இலா, அரக எ9
பிறவியி ெபய6ேத; பி9 நரகினி
இராமபா
தி

'ஒ
க
அ

விைரவி

பிைழப தாேன.

6.4.127

ெச 7மா' <கிாீவ ெசா 7த

திய உண6 மிக ெசகதி6= ெச வ ெசம ,
தைர நல9 தீ/ ேதாி9, உயிாி ஓ2
தின அேற, தைன கழ
திய, அமல; தாழா

அைடேதாைர; கா8

6.4.128

ஏ/தி அறிஞ! எறா.

டண9 <கிாீவ9 இராமைன அைடத
ெமாFதவ கிாிக ம&' பலட B#கி= ெச ல,
ைம தவ கிாி5 ேம  /றB வ வ

ெசFதவ பயத ர6 திர மர ஏ: தீய

என,

எFதவ இ த Hழ , இ வ  எFத= ெசறா6.
டண இராமைன கா8த

6.4.129

(6621-6629)

மா6கட Hத ைவபி இைளயவ ம / காப
நா& கட
பா&கட

கா6 கட

உ# த பாாி நாயக 2த வ நாம

<&ற வி

அளி மீ

ெதEத

கமல D த

என ெபா>வாைன க

உலைக < அாி /ல= ேசைன நாப

ெவளி ெவ
பளி தீ6

ைக வடவைர பா/ நி&ப

திைரயி&' ஆகி பிறி
கட>

ேம

நா வி

ஒ

இ தா என ெபா>த

,

திற9 சாரா

ணவ6 ெதா:
ப

6.4.130

டா.

ேவ

பினாைன;

ட

6.4.131
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ேகா8த&/ அைமத ேகால 2 வ ேபா
D8த&/ இனிய B தி ெபா> மண
கா8த&/ அாிய நீள ெவ
வா Aத

சீைத க

ைமயி

திைர5 Gட,

பரத ைவபி

க ைம காC0,

6.4.132

ணி மணி என வய/ வாைன.

பட6மைழ <மத காைல ப வ வா, அமர6 ேகாமா
அட6சிைல
கட

கைட ம

றத

என ஆரதீ6 மா6பினாைன

தா2 கழ&றிய

என, காசி

6.4.133

<ட6 ஒளி வலய தீ6த <தர ேதாளினாைன;
க&ைற ெவ

நில நீகி க ைண ஆ அமித கா7

B&'' கைலயி&' ஆய B: மதி Bக தினாைன;

ெப&றவ அளி த ேமா> இைளயவ ெபற , தா ெப&ற

6.4.134

சி&றைவ பணி த ேமா> ெபா>கிற ெசனியாைன;
ரைன ேநாகி அக ெம மயி6 சி>6ப க
வார, ெந;< உ கி,"ெசக
கா6Bகி

கமல D த

ணீ6

அ;சன மைல! அ' ஆகி

ஆ; இவ க

ண ெகா

ஆ;

6.4.135

ஆ6 அ  <ர/ நீதி அற நிற காிேதா?''எறா.
மிமினி ஒளியி மா5 பிறவிைய ேவாி வாக=,
ெசமணி ம/ட நீகி , தி வ0 2ைனத ெச வ
த Bனா6, கமல

அ

ண

தாைதயா6, சரண தாழ,

எBனா6 என/= ெசFத உதவி எ' ஏப

6.4.136

உ&றா.

'ெப தவ இய&றிேனா6/ ேப6 அ  பிறவி ேநாF/
ம 

என நிறா தாேன வ0கைண ெதா#

இ தன; எற ேபா

 ெகா வா

எ இய2வ ? எ ைல தீ6த

அ தவ உைடய6 அமா அரக6!' எ' அக

 ெகா

டா.

6.4.137

85

கரக மீ= <ம

ெச 7 கதி6மணி B0ய, க 7

மரகE உ க ேநா/ காதல, க ைண வள
இரகின ேநா/ ேதா', இ நில

இைற;< கிறா;

வரகளி வாாி அன தா இைண வ

தா

6.4.138

இராம டண9/ இ ைக அளி த
'அழித

வழித க

பிறவி'எ9 அக
ணீாி ம

இய

Bக தி

காCட,

ணி மா62 உற வணகினாைன

ஓ6 க ைண தனா , 2 >ன என ேநாகி

ெபாழித

எ: , இனி

இ

தி'எனா, மல6 ைகயா

இ ைக ஈதா.

6.4.139

இராம டண9/ இலைகயர<ாிைம Tத
ஆழியா அவைன ேநாகி, அ  <ர

உவைக Gர,

"ஏழிேனா# ஏழாF நிற உல/ எ ெபய  எநா

வா:நா அ' கா', வைள எயி&' அரக6 ைவ/
தாகட

இலைக= ெச வ நினேத தேத'எறா.

தீ6 தன

அ ைள ேநாகி= ெசFதேதா? சிற2 ெப&றா

G6 த ந

அற ைத ேநாகி /றி தேதா? யா

வா6 ைத அஃ

ஆ6 தன உலகி

ெகா ேலா?

உைர தேலா# தனி தனி"வாேதா" எனா
உள சர அசர அைன

6.4.140

 அமா

6.4.141

டண9/ B0HC#மா' இல/வைன ேயத
'உ;சன அ0யேன'எ' ஊBைற வணகி நிற

அ;சன ேமனி யாைன அழக9 அ ளி ேநாகி
'த;ச ந
;ச

ைணவனான தவ' இலா 2கழா தைன

இ

நயன

ஐய! HC#தி ம/ட'எறா

6.4.142
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டண இராம9ைடய பா ைகயாகிய ம/டேம HCட ேவ

#த

விைளவிைன அறி5 ெவறி டண, எ' யா

அள அ' ெப ைம= ெச வ அளி தைன ஆயி ஐய!
கள இய

அரக பிேன ேதாறிய கடைம தீர

6.4.143

இைளயவ& கவி த ேமா> எைன5 கவி தி'எறா.
இராம டணைன தபியாக ஏ&' ெகாEத
'/கெனா# ஐவ6 ஆேன B2; பி, /' Hவா
மகெனா#, அ'வ6 ஆேன; எ உைழ அபி வத
அக அம6 காத

ஐய! நிெனா# எ:வ6 ஆேன;

2கல  கான த , 2த வரா

6.4.144

ெபா>தா Aைத.

டண இராம9ைடய தி வ0 நிைலகைள= HC0 ெகாEத
'ந# இனி பக6வ

எேன? நாயக! நாயிேனைன

'உட உதி தவ6ேகளா# ஒ வ'எ' உைரயா நிறாF,
அ0ைமயி

சிறேத'எனா அயி6ெபா# அ=ச நீகி

ெதா#கழ

ெசெபா ேமா> ெசனியி

தி வ0 B0யி
அ

HC0 ெகா

6.4.145

H0=, ெசகதி6 உ=சி ேச6த

வைர என நிற அரக6த அரைச ேநாகி,

இ வ  உவைக G6தா6; யாவ  இப உ&றா6;
ெபா

டா.

அ  அமர6 வா தி, Dமைழ ெபாழிவ

ஆனா6.

ஆ6 தன, பரைவ ஏ:; அவனி5, அமர6 நா#,
வா6 ெதாழி

2ண  தெFவ மகல Bர< ச/;

@6 தன கனக மாாி; ெசாாிதன, ந'ெம <

ண;

6.4.146
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ேபா6 த , வான

, அ', அ/, எ:த

ழனி ெபாம .

6.4.147

பிரம9 அறB இட6 நீகி மகித
'ெமாழித ெசா

அமித அனா திற தினி Bைறைம நீகி

இழித எ மர2 இேற உய6த

எ' இடாி

தீ6தா,

ெச: தனி மலேரா; பிைன, 'இராவண தீைம= ெச வ

அழித 'எ' அற9, தவாF ஆவல ெகாC0&' அேற.

6.4.148

டணேனா# பாசைறைய வல வ மா' இராம இல/வ&/ பணி த
இன

ஓ6 ெசKவி

ஆக இராம9, இலைக ேவத

த ெந# ெச வ தாேன ெப&றைம பல  காண,
ப

ெந# தாைன Hழ பகலவ ேச5 நீ5

ம ெந# /மர! பா0 C0ைன வல; ெசFக எறா. 6.4.149
டணைன பா0 டாகிய நக6வல ெசFவி த
அத இ

/ண தினாைன அ0யிைண B0யிேனா#

சதன விமான ஏ&றி, வானர தைலவ6 தாக,

'இதிர&/ அாிய ெச வ எFதினா இவ'எ' ஏ தி
மதர தடேதா ர6 வல; ெசFதா6 தாைன ைவைப.

6.4.150

கவிG&'
ேத#வா6 ேதட நிற ேசவ0, தா9 ேத0
நா#வா, அ' க

ட நாBக கழீஇய ந

ஆ#வா6 பாவ அ;< நீகி, ேம

நீ6

அமர6 ஆவா6;

H#வா6 எF  தைம ெசா 7வா6 யாவ6? க

U6.

6.4.151
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ெபாிேயா6 விய2
இ&ைற நா அள, பாாி
B&றினா6, அ2 D

இ 0க, இைமேயா6, ஞான

டா6, ேவவிக B0

நிறா6,

ம&' மாதவ , எ லா, 'வா எயி&' இலைக ேவத
ெப&ற

ஆ6 ெப&றா6!'எ' வியதன6, ெபாிேயா6 எ லா.

------------------

6.4.152

6.5 இலைக ேவவி படல (66446644-6717 )
டண9/ இராம இடமளி த
வ

அ0 வணகிய நி த6 மனவ&/

அத இலாத

ஓ6 உைற5 அK வழி

ததன வி# த பி இரவி'தகதி6
சிதின ெவFய'எ' எ

ணி தீ6தன.

6.5.1

இராம அதிவதைன B0க இர வ த
சதி வதைன ெதாழி
2தி ெநா
சிதி வ

அதி வ
வி

B0

த ெந#

இராம9 உயி6ப Dகைண

இ' தன மதன; தீ நிற
இ' த ; க' த

அ

டேம.

6.5.2

மீக விள/த

மா தட திைசெதா' மைறத வ
ேகா த

க  கட

ெகாைள ெகா

நீ த நீ6 ெபாFைகயி
D த ேபா

மீகளா

இ 

# என;

நிைறத நாமல6

ெபா>த

அ

டேம.

6.5.3
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ம >ைக மல6த
சி

இய

ேகாைதைய நிைன

வி >ைய தி

எ >ைய கா

ேதபிய

மன ெவ 2 ெவைமயா
ட7 மல6த ஈC0னா

6.5.4

ம >ைக கானB வான ஒ தேத.
சதிர எ:த

ஒ' உC க'பிேனா# ஒளியி வா உாீஇ
'தனிதனி Bக தினா
ெவறவ
எற

எைன தா

அற

ைணவைன இ' ெவ /ேவ'

ேபால வ

எ:த

இ ேவ.

6.5.5

நில <த
'க

ணிைன அ2ற கர

ேபாகி9

ெப

இைற உ

# எனி பி0ப

ெவ

நிற நில எ9 வைலைய சினா.

உ நிைற ெந# கட

கட

ஈ

#'என

உலக எக8

ஒ> த

2ைடக வ திைர எ#

உைடக  தனிநிற ஒளி

ஆ6/ ேபா6 கட
 ெகா

டவ

அைடக வதா எைன அாியி தாைனயா
கிைடக வதா'என கிள6த

ஒ தேத.

நிலெவாளி பாFத
ேம

ேதா

6.5.6

உக ெதா/தியா
உ/ தா

Bதி6த ெமF எலா

என அரவ ெதா கட

6.5.7
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வா7க தா
பா

உ/ தா

ெதறலா
மற

இைட பரத ைவ2 எலா
என நில பாFததா .

6.5.8

இராம வ த

வாF ம >ைக எயி' வ

கறிய நிற த

நறவி க

# இன

ண

/றி வாF Bைழயி நி' உலாய ெகாCப
ெதற

எ' ஒ

2> உயி6

= ெசறதா .

6.5.9

மமத அ2களா7 நிலவி கதி6களா7 இராம வ  த
கர ெதா# பாழிமா கட

கைட ளா

உர ெதா# கரெனா# உ வ ஓகிய
மர ெதா# ெதாைள தவ மா6பி

மமத

6.5.10

சர ெதா# பாFதன நிலவி தாைரவா.
இராம உட

Bத>யவ&ைற ேநா/த

உட>ைன ேநா/; இ உயிைர ேநா/; உ
இடாிைன ேநா/; ம&' யா  ேநாகல;
கட>ைன ேநா/; அகவ ைவ/'

திடாிைன ேநா/; த சிைலைய ேநா/மா .
இராம சீைதயி நிைனவா
பணி ப:

பிணி ப:

அணி ப:
மணி ப:

அைமத D
அைமத

6.5.11

சிைத கலக

அ /

ப

பினா

ஓ6 பி தி உள தா

அைமத B

அ 2 ெசமணி

6.5.12

அைமத வாF மறக வ லேனா?

<கிாீவ இராமைன ேநாகி டணேனா# ேம

நிகவைத எ

8க என
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ஆய

ஓ6 அளைவயி அ க ைமத'நீ

ேதFவ

எ? காாிய நிர2 சிைதைய;

ேமயவ தெனா# எ
@ய

ணி ேம

இனி

நிைனகிைல'என= ெசா >னா.

அKவழி உண6 வ

6.5.13

அய6 நீகின

'ெசKவழி அறிஞைன ெகாண6தி ெச''என

'இKவழி வ தி'எ' இயப எFதினா.
ெவKவழி விலகி ந

ெநறிைய ேமவினா.

6.5.14

ம  கிள6 தாமைர வாச நா மல6

ெந கி# தட என இ த நீதியா
தி

கிள6 தாமைர பணித ெசமைல

'இ க ஈ

# எ: 'என இ த காைலயி .

6.5.15

'ஆ6க> இலைகயி அர8 அK வழி
வா6ெக: கைனகழ

அரக வைம5

தா6ெக: தாைனயி அள தைம5
நீ6ெக: தைமயாF! நிக
டண இராமன
எ:த7'இ
B:

ப:

வாF'எறா.

வினாவி&/ விைடGற ெதாட/த

தி'எ' இராம ஏயினா

உண6 2லவைன; Bளாி க

அற வினவிய ெபா ைள ப

ெதா:

6.5.16

ணினா
பினா

உய6 ைகயினா ெதாிய= ெசா >னா.

இலைகயி பிற2
'நிைல5ைட வடவைர /ைலய ேந6

அத

6.5.17

92

தைல என விளகிய தமனிய ெப

மைலயிைன BB0 வாகி ஓ/ நீ6
அைலகட

இCடன அ9ம தாைதேய.

6.5.18

இலைக H மதி> சிற2
'ஏ: N' ேயாசைன அகல இCட கீ

ஆழ N' ேயாசைன ஆழிமா

வைர

வாழியாF! உலகிைன வைளத வ
H: மா மதி ; அ

ணேம

<ட6/ ேமலதா .

6.5.19

மதி&ெபாறி Bத>யன
'ம /ைட விைனயB ெபாறியி மாCசி5

இ க0 அரணB பிற எ

ணினா

< கி#; எபல ெசா > ? <&றிய
க  கட

அக அ ; நீ  கா

0ரா .

இலைகயி வட/ வாயி

காேபா6

'வடதிைச வய/ ஒளி வாயி

ைவ/ேவா6

இைட இல6 எ

இ

கைட 5க B0வினி
விைடவ

'ேம

ேகா0 எபரா ;

கால எப

எ?

பாகைன ெபா  ெவைமயா6.

ேம&றிைச வாயி

6.5.20

6.5.21

ர6

திைச வாயி> ைவ/ ெவFயவ6/

ஏ&றB உள அவ6/ இர
G&ைற5 க

# ேகா0 ேம ;

ெபாறி /'க கா

ஊ&'' / திேயா# உயி  உ

பேர

பரா .

6.5.22
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ெத திைச வாயி

ரர

'ெத திைச வாயி> ைவ/ தீயவ6
எறவ6 எ

ேகா0 எபரா ;

இ

/' உற ெந0யவ6 ெகா#ைம Gறி எ?
வ திற

யமைன5 அர< மா&'வா6.

கிழ/ வாயி

6.5.23

ர6

'கீ திைச வாயி> ைவ/ கீழவ6
ஈCடB எ

ேகா0 எபரா ;

இ

ேகாC# இ  திைச நிைல /ப /ைற5
தா
வி
'வி
எ
ம
க

ைண பி0

ணி9 ம

அக தைரயி எ&'வா6'.

6.5.24

ணி9 காவ ெசF ர6

இைட விழி தன6 நி&/ ெவFயவ6
இ

ேகா0யி இரC0 எபரா ;

ணிைட வானவ6 வ வ6 எறவ6
இல6 கைர இல6 கர

மதி> 2ற

 அக

'பிறகிய ெந# மதி
உறகல6 உ

ேபாயினா6.

 காேபா6
பி9 Bன 

பத உலைவ ஆதலா

கற/ என திாிபவ6 கண/ ேவ
அைற ள
நக6 காவ

6.5.25

ஐஇ

#ேம

N' ேகா0யா .

6.5.26
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'இப0 மதி

ஒ

J'; ேவ' இனி

ஒப அ  ெப ைம5 உைரக ேவ
ெமF ெப  தி
Bப

#ேமா?

நக6 கா/ ெவFயவ6

ேகா0யி Bைம B&றினா6.

இராவணனா

6.5.27

சிற2 ெப&ற ர6க

'சிற2 அவ ெசFதிட= ெச வ எFதினா6

அற ெப  பைகஞ6க அள இ

உற ெப  பைக வாி உத உ
இற2 இல6 எ
ேகாயி

வாயி

இ

ஆ&றல6
ைமய6

N' ேகா0ேய!'.

6.5.28

காேபா6

"விட அல விழி" எ9 ெவ/ளி க

ணின6

"கட அல இைம த7" எ9 காவல6
வடவைர 2ைரவன ேகாயி
இட வல வ பவ6 எ
அர

மைன Bறி>

எ

வாயி>

ேகா0யா .

6.5.29

உள ர6

'அறி5 அவ அக ேகாயி

ஆF மணி

Bறி> ைவ/வா6 Bைறைம Gறி0
ஒறிய உலைக5 எ#/ ஊ&ற தா6
/றி9 வ>யவ6 ேகா0 ேகா0யா .

ேத6 Bத>ய நா வைக பைடகளி அள
'ேத6 பதினாயிர ப ம; ெச Bக
கா6 வைர அவ&றி9/ இரC0; கா

வய

ஊ6 பாி அவ&றி9/ இரC0; ஒCடக

6.5.30
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6.5.31

தா6 வ  2ரவியி இரC0 சா7ேம.
'ேபயின எ பல பித&றி ேப6

? அவ

ேதயி9 நா எலா ேதFக ேவ

#வ

மா இ

ஞால

ைவ த மாபைட

ஆயிர ெவள எ' அறித
இராவண

6.5.32

ஆழியாF!

ைணவாி ெப ைம Gற ெதாட/த

'இலைகயி அர

இ

பைடயி எ

இ ;

வலைகயி வா சிவ ெகா#க வாகிய
அலக

அ ேதாளவ

ைணவ6 அத இ

வலகE வரகE தவ தி வாF தவ6.

6.5.33

/ப ெப ைம
பி ஈCடB, இரதB, 2ரவி5, ெதாட6த

அ ெபா மாபைட ஐ இ

ேகா0 ெகா

# அைமதா.

ெச ெபா நாC# உள சி தைர= சிைறயிைட ைவ தா
/ப எ' உள, ஊழி ெவ கதிாி9 ெகா0யா.'

6.5.34

அகப ெப ைம
'உக ப

காலB தவ ெசF

<க ப

ேபா6 அலா

நக ப

எ' இைவ இ ல

ெப

வர உைடயா,

ேவ' இல, ெபா

பைட ெதாைகயா,

ஓ6 நரசிக அைனயா,

அகப எ' உள, அைல கட

ப க அைமவா.'

நி/ப ெப ைம
'ெபா ைப மீதி# 2ரவி5, DCைக5, ேத ,

6.5.35
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உ ப வி

பைட ஒப

ேகா05 உைடயா,

ெச  ெபF வானிைட= சின கடாF கடாF வ

ெந ைப ெவறவ, நி/ப எ' உள, ஒ

ெச' த

ெந0ேயா.'

6.5.36

மேகாதர ெப ைம
'ேபைய யாளிைய யாைனைய க:ைதைய பிணி த
ஆய ேத6 பைட ஐ இ

ேகா0 ெகா

# அைமதா

தாைய ஆயி9 ச> தி# வ;சைன தவிரா
மாையயா உள, மேகாதர எ' ஒ

மறேவா.'

6.5.37

ேவவி பைகஞ ெப ைம
'/றி

வாபவ6 ேகா0 நா

ஐதி9/ இைறவ

"இ' உளா6 பிைன நாைள இலா6" என எயி&றா
தி'ளா, ப

# ேதவைர ப

Bைற ெச வி

ெவ'ளா, உள, ேவவியி பைகஞ, ஓ6 ெவFேயா.'

6.5.38

Hாிய பைகஞ ெப ைம
"ம

உளாைர5 வானி உளாைர5 வ/ தா ,

உ

8 நா ஒ

நாளினி '' ஒளி6 பைட தாைன

எ

ணி நா

ேகா0ய, எாி அ;ச விழி/

க

ணினா உள, Hாிய பைக எ' ஓ6 கழலா.'

இ

ெப பக ெப ைம
'ேதவ , தக Bனிவ , திைச Bக Bதலா
Jவ  பக ேநாகிேய ெமாழிதர, Bனிவா,
தாவ  பக எ

இ

ேகா0யி தைலவ,

6.5.39

97

மா ெப  பக எ' உள, /றி9 வ>யா.'

6.5.40

வ=சிரதத ெப ைம
உ=சிர

எாி கதி6 என உ

ந=சிரபைட நா

இ

எாி Bக த,

ேகா0/ நாத,

B=சிர

அயி

தைலவ&/ ெவல&/ அ  ெமாFப,

வ=சிர

எயி&றவ, உள, G&'வ மா&றா.

6.5.41

பிசாச ெப ைம
அச;சல பைட ஐ இ

ேகா0ய, அமாி

வச ெசயாதவ, தா அறி பிற6 இலா வ>யா,
இைசத ெவ; சம
பிைச

இயகைர ேவேரா# B நா

பி த.

6.5.42

றேதா.'

6.5.43

ேமாதவ, பிசாச எ' உள, ஒ

'சி > மா ெப  ேதேரா#, காி, பாி, சிறத
வி > மாபைட ஏ இ

ேகா0/ ேவத,

க > மாப0 கல/வ, கன
ெசா 7 மா&ற த

என காதி=

Bக எ' அற

விVபாக ெப ைம
ைக நாCடன எறிகட
அலக

ேவ

தீவிைட உைற5

பைட ஐ இ

வல ெகா வா ெதாழி

ேகா0/ அரச,

வி;ைசய6 ெப  2க மைற தா,

வில/ நாCட த எ' உள ெவயி

உக விழிபா.

நாம நாC0ய சவ எலா நாெதா' ஒ வ6

ஈம நா# இைட இடாம த எயி&' இைட இ#வா,

6.5.44
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தாம நாC0ய ெகா0 பைட ப ம தி தைலவ,
@ம நாCட த எ' உள ேதவைர

ரதா.

6.5.45

ேபா6ம த, வயம த ெப ைம
'ேபாாி
நீாி

ம த9, ெபா வய ம த9, 2லவ6

ம

எ9 ெப ைமய6; ெந# கட& பைடயா6;

ஆ  அ தைன வ> உைடயா6 இைல; அவரா
ேப , அ தைன எ தைன உலகB; ெபாிேயாF!

6.5.46

பிரக த ெப ைம (6690-6691)
இன தைமய6 எ தைன ஆயிர6 எேக
அனவ ெப 

ைணவராF, அம6 ெதாழி&/ அைமதா6?

ெசான ெசானவ6 பைட
பிைன எ

ைண இரC0யி ெதாைகயா

8வா பிரக த எ' ஒ

பி த.

6.5.47

/பகன ெப ைம
ேசைன காவல; இதிர சி ர= ெசனி
யாைன கா

/ைல

ஆழி ஓ6 ஏ: விC# அகல,

ஏைன வானவ6 இ ைக விC# இாிய

ேசாைன மாாியி <# கைண பலBைற

உ&' அைலய=
ரதா.

6.5.48

/பகன ெப ைம
தபி; B& பக

/ப மா

சதிர6 நா வாி

காி ேகா# இ

ெசெபா மா

தய/

ைககளா

வாகி=

வைர மத பCடதா என திாிதா,

/ப கன எ' உள ப

# ேதவைர /ைம தா.

6.5.49
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இதிரசி தி ெப ைம
'ேகா இர

ைட5 ெகா#;சிைற ைவ த அ /மர

JE ெவ சின அ

இதிர சி

என ெமாழிவா;

ஆE இதிர&/ அனவ பிணி தத பிைன ,
தாளி9 உள, ேதாளி9 உள, இன த:2.'

6.5.50

அதிகாய ெப ைம
தைன5 தெ' த ம எ' இைற மன தாழா,
Bனவ தர ெப&ற

ஓ6 B: வ>= சிைலயா,

அனவ தன/ இைளயவ, அ ெபய6 ஒழி தா,
பி ஓ6 இதிர இலாைமயி; ேப6 அதிகாய.

6.5.51

ேதவாதக, நராதக, திாிசிர எபா6 ெப ைம
ேதவராதக நராதக, திாிசிரா, எ9

Jவ6 ஆ"தைக Bத வரா தைலவ  Bைனயி

ேபாவரா; தைக அழிவரா'' என தனி ெபா வா6
ஆவரா தைக இராவண&/ அ  ெபற

2த வ6.

6.5.52

இராவண ெப ைம (6696-6700)
இைனய தைமய6 வ> இதா இராவண எ9

அைனயவ திற யா அறி அள எலா அைறெவ;

தைனய, நா Bக தைக மக சி'வ&/ தவ தா ,
Bைனவ6 ேகா வர, Bகணா வர ெதா# உய6தா.
ெவளிமைலைய அளி எ# த

6.5.53
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எ இ

ஐ ெப  DதB யாைவ5 உைடய

2ளி மா உாி ஆைடய உைமெயா# ெபா  
ெவளி அ ெப  கிாியிைன ேவேரா# வாகி
அளி வி

ெதாட எ# தன உலெகலா அ9க.

6.5.54

திைசயாைன ம 2 ஒசி த திற
'ஆற எ

திைச உல/ எலா <மகிற யாைன,

ஊ' ேகா# இற திர 2ய
ேதா' எனேவ
J' ேகா0யி ேம

அ: திய உரேவா,

8க உ&' இாிவ6, அ ெதா/தி
ஒ

Bப

Jவ6.'

6.5.55

காலேகயைர ெவறைம
/லேகளா# த /ல மணி B0ெயா# /ைறய,
அலக

வாெகா# காலேகயைர ெகாற அதபி,

'இலைக ேவத" எ' உைர த7, இ0 உ
கல/மா

இன தானவ6 ேதவிய6 க ப.'

வடதிைசயி
'/ர

ட அரவி

/ேபரைன ெவறைம

ட ஆ# நீ6 அளைகயி ஒளி

உைற /ேபர,

திர

ட மா#, த தி ெவா# நிதியB, இழ ,'

2ர

# மாதிர 2> க

இர

"2

ட

ஆ என, ேபானா

# மானB, இலைக மா நகரB இழ .'

ெததிைசயி

6.5.56

அதகைன ெவற

8 ெசFத

B /" என 2ற ெகா#

ஓ0,

6.5.57
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"உ

8 ெசFைக அ தசBக G&ற த உயி6ேம

ந

8 ெசFைகய ''என ெகா#, நா ெதா', த நா

எ

8 ெசFைகய, அதக, த பத இழதா.'

ேம&றிைசயி

6.5.58

வ ணைன ெவறைம

'இ  ந/ ஆ< அற, எ: கதிரவ நி&க; எ'
அ ண க

கE க

0லா இலைக, ம

ப ண த ெப  பாசB பறி2 உ
வ ண உFதன, மகர நீ6 ெவள

# அமாி

#, பய தா
மைற .'

6.5.59

இராவண ேதா வ>ைம
'எ', உல2ற= ெசா 7ேக, இராவண எ9
/' உலபி9 உல2 இலா ேதாளினா ெகா&ற'
இ' உலபி9, நாைளேய உலபி9, சிலநா
ெச' உலபி9, நின/ அறி, பிற6/ எ' தீரா.
அ9ம இலைகயி
'ஈ# பCடவ6 எ

ெசFத ெவ&றி= ெசய க

ணில6 ேதாரண

பா# பCடவ6 ப/கட

எ:வா ;

மண>9 பலரா ;

H# பCட

ெதா நக6; அ#2>

ரத

ஆ# பCட

பCடன6 அ9மனா

அரக6.

கிகரைர வைத த
. 'எ /ல தவ6 எ

6.5.60

பதினாயிர6 இைறவ

கிகர ெபய6 கிாியன ேதா&ற த6 கிள6தா6
ெவ கர தி9 கா>9 வா>9 கி=

6.5.61
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6.5.62

சகர&/ அழி B2ர தவ6 என= சைமதா6.
ச2மா>ைய வைத த
ெவ2 மா கட
அ2 ஆயிர

உப6 வானக

ேசைன ெகா

# எதி6ெபார ெவ/

ஆயிர இவ 2ய
ஒ

அ: தி

டா,

தனி நமைன= ெச' உ&றா,

ச2 மா>5, வி >னா

< /

# தைலவ!

6.5.63

ப;ச ேசனாதிபதிகைள வைத த
'ேசைன காவல6 ஒ6 ஐவ6 உள6, ப

# ேதவ6

வாைன காவ7 மானB மா&றிய மறவ6,
தாைன கா6வ  கடெலா#, தமேரா#, தாB,
யாைன கா பCட ெச

என, ஒ ைலயி அவிதா6.

6.5.64

அ9ம அரகைன அழி த
காF த அகண

அரக6த உட

நீ த எகாி, நிைற ள; க கட

உ/ கைற ேதா ,
ெந பி

வாF த அகைன, வாிசிைல மைலெயா# வாகி,

ேதF த அ /ழ2 உல6தில, இலைகயி தெ வி .

அ9மன

6.5.65

ர ெப ைம

ெசான மாமதி

இலைகயி பரபினி

ைக

சின ஆனவ6 கணகிைன யாவேர ெதாிபா6?
இன ஆ6 உள6, ர6 ம&'? இவ <ட எாித
அன மா நக6 அவித

அ / தியா

அ'.

=

6.5.66
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திாிGட மைல5 ெவதைம
'விலக

ெவதவா ேவ' இனி விள2வ

அலக

எவேனா?

மாைல5 சாதB அ'தா அணித

கலேகளா#, அ= சா திய

கிெலா#, கதி6வா

இலைக ேவத9 ஏ: நா வி<பிைட இ தா!
எாித இலைக ப

#ேபா

'ெநா ம

அரகன

அ
இ

தி

திற

6.5.67

ஆத
இலைகைய Aவேற;

ம&' அKவழி அரணB ெப ைம5 அைறேத;

ம&' அKவழி எFதிய ; இராவண ஏவ

ப ம

அ

ணேல ப

#ேபா

டண வதத&/ காரணமாவ
'கா  வாளியி கர Bத

அ நக6 பைட தா.

6.5.68

அ9ம ரேம

ர , கவியி

ேவ , எ' இவ6 விளிதவா ேகC# அ'; அK விலைக
தீதவா க

#, அரகைர= ெச விைட B கி

ேபாதவா க
அ9ம ெசய

# நா இ/ 2/த

2கேழாF!'

6.5.69

ேகC# இராம மகித

ேக ெகா ேமைலயா கிள திய ெபா  எலா ேகCடா,
வா ெகா ேநாகிைய, பாகிய ப: தன மயிைல,
நாக சால நீக>, நல ெகட ெம>த

ேதாக கி , த @தைன பா6
அ9மைன இராம பாராC#த

, இைவ ெசானா.

(6714-6716)

6.5.70
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'GC0னா6 பைட பாக தி ேம&பட ெகாறாF;
ஊC0னாF எாி, ஊ6 B&'; இனி அ/ ஒ' உ

ேகCட ஆ&றினா , கிளி ெமாழி= சீைதைய கிைட
மீC# இலாத

எ வி

ெதாழி

ேடா?


காCடேவா? ர!

6.5.71

'நி ெசF ேதா வ> நிரபிய இலைகைய ேந6ேதா;
பி ெசFேதா சில; அைவ இனி W# ஒ' ெப'ேம?
ெபா ெசF ேதாளினாF! ேபா6 ெப  பைடெயா# 2ேகா;
எ ெசFேதா எ' ெப  2க எF வா இ ேதா?
'என

ஆகிய வ>ெயா# அK இராவண வ>5

உன

ஆகிைன; பாகிய உ  ெகா

Bன

பி அ

ட

ஆகிய Jல/ ஆகிய Bதேலா

6.5.72

ஒபாF!

ஆகிய பத நின/ ஆகிென; ெப&றாF.'

6.5.73

த2க ேகCட அ9ம நாணB வானரபைடயி விய2
எ' Gற7, எ:

இ

நில உற இைற;சி,

ஒ' ேபசல நாணினா , வணகின உரேவா;
நிற வானர தைலவ , அர<, அ ெந0ேயா;
ெவறி ேகCட7, # ெப&றா6 என வியதா6.

--------------------

6.6 வ ணைன வழி ேவ

6.5.74

# படல ( 6718 - 6802)

இராம கடைல கட/ உபாய ைத= சிதி/மா' டண9/ G'த
'ெதாட/ எனி இK உல/ ஒ
அட/ வ
கிட/ வ

ணB அழி த7 ஒ

Jைற5 ேதாளா
ெபா  அறா ;

ண ெவ கட>ைன கிள6 ெப ; ேசைன
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கட/ வ

ணB எ

8தி எ

8N

டண கடைல இர

வழிேவ

#மா' இராம9/ G'த

'கர
பரத

நிற நி தைமைய, அ
உ தி  /ல Bத

க&றாF!'

ெசல க

;

தைலவரா ; பாிவாF

வர த , இத மா கட ; பைட ெசல, வழி ேவ'
இர

ேவ

6.6.1

#தி எறிதிைர பரைவைய'எறா.

6.6.2

டண ெமாழிைய இராம ஏ&' ெகாEத

'ந' இலைகய6 நாயக ெமாழி'என நயதா,
ஒ' த ெப 

ைணவ  2ைட ெசல, உரேவா,

ெச' ேவைலைய= ேச6த7, வி<2 இைட, சிவத
/றி ேம

நி' /தி தன பகலவ /திைர.

6.6.3

இ  2ல6த
ெகா: கதி6 பைக ேகா இ  நீகிய ெகாைக,
ெச:; <ட6 பனி கைல எலா நிரபிய திக
2:/ ெவ; சின
வி:கி நீகிய

அ;சன ெபாறிவாி அரவ

ஒ த , ேவைல H ஞால.

இராம வ ண மதிர ைத எ
'த ண மைகைய மீCப
ெபா  நய , ந

க ைண அ கட
வ ண மதிர எ
ஏ:நா எ

N

6.6.4

8த

ஓ6 ெநறி த க!'எ9

ெநறி அ#கிய 2 > ,

கிடதன, க கட

ேநாகி;

ணின, விதிBைற வணகி.

ணி5 வ ண வாராைம

6.6.5
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Dழி ெச' த தி

உ  ெபா த, 2ைரதீ6

வாழி ெவகதி6 மணிBக வ ட, வள6தா;
பக ; அைவ ஓ6

ஊழி ெசறன ஒ2 என, ஒ

6.6.6

ஏ: ெசறன; வதில, எறி கட&/ இைறவ.
இராம சினெகாள
'ஊ&ற மீ ெகா

ட ேவைலயா, 'உ

#'"இைல" எ9

மா&ற ஈக ெப&றில, யா'எ9 மன தா ,

ஏ&ற மீ ெகா

ட 2ன>ைட எாி Bைள ெதன=

சீ&ற மீ ெகா

# சிவதன, தாமைர= ெசக

இராம சின தா
டஇ

ேவ

ட,"இ ைல" எ' ஒளி த

D

உைட ெந# கன

ட வி

இராமன

ஆ' என மன ெவ ப,

உயி6ெபா# ெந#நா

என /னி தன, ெகா:கைட 2 வ.

6.6.8

சின= சிாி2

"ஒ' ேவ
ெச' ேவ
இ' ேவ

அய  நா, வழி, தைன வணகி,

இழ

ட வி

6.6.7

2 வ வைளத

'மா
நீ

.

டல6 ஆயி9, ஒ வ6 பா
#வேர
0ய

அவ6 சி'ைமயி

எறிகட

ஒ வ6,
தீரா6;

ெநறிதைன ம' தா;

ந'! ந'!'என நைகெயா# 2ைக உக நகா.
இராம சின ெமாழி (6727-6731)
"பார நீகிய சிைலயின, இராவண பறிப

6.6.9
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தார நீகிய தைமய, ஆத>, தைகசா
ர நீகிய மனித''எ' இக=சி ேம
ஈர நீகிய , எறிகட
2ர
ர

இர
கர

விைளய,

ஆ' என இைச தா.

6.6.10

,

ேகாட7, 2கெழா# ேகாட7 ெபா

ேகாட7 எ' இைவ ெதாைமயி ெதாட6த;
ேகாட> இய&ைக5 த மB எ;ச

ேகாடேல ந'; இனி நிற

6.6.11

எ கழறி?

"கா இைட 2/ , இ  கனி காெயா# Aக6த
ஊ உைட ெபாைற உடபின'' எ' ெகா
மீ9ைட கட

# உண6த

ெப ைம5, வி ெலா# நிற

மா9ட= சி' தைம5, கா

பரா , வாேனா6.

6.6.12

'ஏத அ;சி, நா இரதேத, "எளி " என இகத

ஓத அ;சிேனா# இர
Dத அ;< வ

# ெவ

அ;ச>

ஒ

ெபா0 ஆக

உயி6 ெகா

# ெபா ம,

பாத அ;சல6 ெச;ெசேவ பட6வ6, எ பைடஞ6.
'ம'ைம க

ட ெமF; ஞானிய6 ஞால

ெவ'ைம க

டவ6 ெகா:கன

சி'ைம க

டவ6 ெப ைம க

ப தி ம

வாி9,

ட பி, யாவ  யா6 என, வி பா6;

/'ைம க

தி தி எப

6.6.13

எனி9 Gசா6;
#அ ல

ஒ' அழிதர, ஊழியி

ேதறா6.

6.6.14

சின

0ல என ெபா> Bக தின பலகா

'த தி வி 'எ9 அளைவயி , தபி5 ெவபி
/ தி ெவகன

உமிகிற க

ணின ெகா# தா.

வாகி ெவ;சிைல வாளி ெபF 2C07 மைலேபா

6.6.15
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/ ேதா அய

கின ேகாைதயி விரலா

தாகி நாணிைன தாகின தாகிய தமர
ஓ/ Bகணா ேதவிைய தீ6

சீாி

ஊட .

6.6.16

(6734-6735)

இராமன2 வி#த
மாாியி ெப 

ள

ளியி9 வர2 இல வ0 த

எறைவ எவ&றி9 சீாிய ெதாி

பா6 இய/ இ 2ன

எலா B0வினி

Hாிய கதி6 அைனயன <#சர

ப /

ரதா.

6.6.17

ெபாிய மா வைர ஏழி9 ெப வ> ெப&ற

வாி ெகா ெவ; சிைல வள6 பிைறயா என வாகி ,
திாிவ நி&பன யாைவ5 B0வினி

தீ/

6.6.18

எாியி Bம0 ெகா0யன <# சர எFதா.
இராம அபா
மீ9 நாகB வி

கட

பCடபா# (6736-6772)

ெதா# மைலகE விறகா

ஏைன நி&பன யாைவ5 ேம

எாி எFத,

ேபன நீ6 ெந# ெநF என, ெபFகைண ெந பா
Gைன அகியி /
பாழி வ

ட ஒ த , கட& /Cட.

6.6.19

ெந# ெகா#;சிைல வழகிய பகழி,

ஏ: ேவைல5 எாிெயா# 2ைக ம#
ஊழி ெவ கன

ெகா:

க உ

ஆழி மா வைர/ அ2ற
ம ம தாைரயி எாி உ

ஏகி,
எ:

ஓ0,

இ ைள5 அவி த.

ட மகரக மயகி=

ெச ம, வா இைட க&பக மரகE தீய,

நி மியா விCட ெந# கைண பாFத>, ெந ேபா#

6.6.20
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உ B தென=, ெசறன, கட
G# ெவெபாறி ெகா#கன
ஓ# ேமகக ெபாாி

6.6.21

ெதாட6தன ெகாE த,

இைட உதி6தன; உப6

ஆ# மைகய6 க  /ழ

ேகா# நீ

ளி உப6.

விள6 தன அளக6

எ: ெகா:2ைக பிழ2 மீ ெகாள.

6.6.22

நிமி6த ெச;சர நிறெதா' ப#த7, ெநF ேதா6
உமி

உலதன மகரக உல2 இல; உ வ

மித

டB பலபட

ரதன, ெதாட6

திமிகிலகE திமிகில கிலகE சிதறி.

6.6.23

நீ' மீ=ெசல ெந 2 எழ ெபா 2 எலா எாிய,
N' ஆயிர ேகா05 க# கைண Aைழய,

ஆ' கீபட அள'பC# அ:திய அளக6=
ேச' தீFதன; காதின ேசட த சிரக.
ெமாF த மீ/ல Bத

6.6.24

அற B கின, ெமாழியி

ெபாF த சாறவ /ல என, ெபா கைண எாிய;
உF த G2ைட ெந# கல ஓ#வ க#ப,

6.6.25

தF த அெபா# திாிதன தால மீ சால.
சிதி ஓ0ய / தி ெவ கனெலா# ெசறிய,

அதி வானக க# த , அK அளப  அளக6;
பதி பதிகளாF ெந# க#கைண படர,
ெவ

தீதன, காிதன, ெபாாிதன சிலமீ.

ைவய நாயக வ0கைண /0 திட வ&றி

ஐய நீ6 உைட தாF ம / அ கன
ைககல

எாி க  கட

கா6 அக

ம

க#ப

ட

6.6.26
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ெவFய ெநFயிைட ேவவன ஒ தன சிலமீ.

6.6.27

/ணிப  ெகா# பகழிக / திவாF ம#ப
கணிப  2ன

கைட5ற /0 த> கா 

மணி ப தட /ைபக மறிகட
தணிப  தழ

ெவ

6.6.28

ெசாாிதன ேபாறன தயகி.

எ/ ெவளிைட ப# த>, இ: ைட இனமீ

சகB, கறி கிழ/ என, இைட இைட த:வி,
அக ெவ
ெபா/ ந

ேப6 அள' இைட அ#கிய கிடத;

ெந# 2ன

அற ெபாாிதன ேபாற.

அதி  ெவகைண ஒைற ஒ' அட6
ெவதிாி ந

உதிரB கட
ண

ணிதன ெபாழித

திைரகE ெபா வன, ஒ பா .

ெவ கைண அ' திட, ெதறி

ப

ைண ெவ2ன

ம

ணி

எ

ெணF ேதாF

எ:

6.6.30

அளக6

பட பட, ெந ெபா# ப&றி,

ேவ6 உற ப&றிய ெந#மர, ம&',
என எாிதன, கிாி /ல எ லா.

தெFவ நாயக ெதாிகைண, 'திைசBக
ைவ இ

எாி உFப,

ெந# கா என ெவதன, மீன;

ெபா வி ம9யி6 /லகE

அ

6.6.29

6.6.31

ஒ வ

ஆ என, பிைழ2 இல மன தி9 க#க,

ெவFய அெந 2 இைட இைட ெபாறி
ெபாFைக தாமைர D

என ெபா>த

ெசபி ேமலவ6 சீறி9 அ
த2ேம? அ

க

எழ ெவறிநீ6

2ணாி.

சிற2 ஆத

டன உவாியி ;'தணியா

உ2 ேவைல'எ' உல/ உ' ெப பழி நீகி,

6.6.32
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அ2 ேவைலயாF நிைறத ; /ைறதேதா, அளக6?
தாைர உ
வாாி உ

ட ேப6 அ

நீைர உ

டக அடக7 தாேன

# அ  ெசFதவ&/ இ

பாைர உ

ப
ப

6.6.33

ஒ

வ>ேயா?

பட62ன ; அெப  பரைவ

ெந 2 எ9 அெபா  நி' தா!

மகல ெபா திய தவ

6.6.34

மாதவ6

க/7 பக7 அகட7 ைவ/வா6

ணலா ;

அக ெவதில6 அவ அ0க எ
ெபா/ ெவகன

எ9 2ன>

ேபாயினா6.

6.6.35

ெததிைச /டதிைச Bதல தி/ எலா
றிய ெப 2ைக படல <&றலா

கறிய நிற தன கதிரவ பாி

6.6.36

நிறன; ெசறில; ெநறியி நீகின.
சகரவாக
பிறிதவ6/ உ' ய6 உண  ெப&றியா
அறிதி 

அறிகில6 அைனய6 ஆ என=

ெசறித த ெபைடகைள ேத0 தீ ெகாள

மறிதன காிதன வாள 2 எலா.

6.6.37

ேதவ6க
கைம அ' க  கட

கன> ைகபர

அைம வன ஒ த ேபா

அைறய ேவ

#ேமா?

<ைம உ' ெப 2ைக படல <&றலா

இைமயவ6 இைம தன6 விய62 எFதினா6.
D= ெசலாதவ நைட ேபா கிலாைமயா

6.6.38
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ஏ=< எலா எFதிய எகின யாைவ5;
தீ ெசலா ெநறி பிறி

இைமயா

திைச

மீ=ெசலா; 2னலவ 2கழி தவா .

6.6.39

கட&பறைவகE ேமகB
ப2' ெந#கட
உபாி ெச ல
அபர அபர
இபாி

பறைவ யாைவ5

உ&' உ கி தன;
ஏக

ஆ&றல

6.6.40

உதி6தன எாி5 ெமFயன.

இறவாத பறைவகளி மயக
பCடன படபட படாத 2C/ல
<C# வ

எாி கன

இC#ழி அறிகில இாிய

படல <&றலா
ேபாவன

BCைட எ' எ# தன ெவE த B

எலா.

6.6.41

நீ6/ர/களி ெசய
'வளைல பாவிேய"மனிச" எ' ெகா
எள

உ&' உைறதன; எ

ெவளி ெவ

ப&கைள கிழி

#

இலா'என
வி

உற

ள7&' இாிதன /ர/ Hதில. 6.6.42

கட>7ள அண6 நிைல
தா ெந# தீைமக உைடய தைமயா6
மாெந# கட

இைட மைற

@ெந# / தி ேவ

அண6

மீ ெந# கிாி என மித

ைவ/வா6
;சினா6;

கினா6.

6.6.43
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விமான Bத>யவ&றி நிைல
த<2 இைட விாிதன எ9 தாைரய

ப< ெபானி மானக உ கி பாFதன;
அ<2 அற வறதன வான ஆ' எலா;

6.6.44

வி<பிைட விளகிய மீ9 ெவதேவ.
ெசறி' ெசைமய தீைய ஓ2வ
ெநறி5' ெசலவின தவ தி நீ

உ'சின உற பல உ  ெகா
/' Bனி என கட
ேமாத

டன.

டன

/0 த G6கைண.

அ கைனகட

Dதல காெவா# எாி

B / தீயினா
ெபாமதி

ேவத7 இலைக5 மீள ேபாயின

@த வதா என
அ கனி

6.6.45

8க ெகா

டதா .

6.6.46

ஒளிவி# ஆடக கிாி

உ / என உ கின உதிர ேதாFதன
B / என= சிவதன; Bாிய ெவதன

காி /ைவ நிக6 தன பவள கா# எலா.
ேப உைட கிாி என ெப
ஓ6 இட

உயி6 தாி

த மீகE

ஒ க கி&றில

நீாிைட 2/ அதி ெந 2 ந' எனா
பாாிைட /தி தன பைத/ ெமFயன.
< கட

6.6.47

திைரகைள ெதாைலய உ

ப கிட 2ன>ல பகழி பா6 இட

6.6.48

# அன

ம  ெகாள பட6வன நாக6 ைவ2 எலா
இ  ெகட= ெசறன இரவி ேபா வன.

க 2ற கட ேகளா# உலக காF=சிய

6.6.49
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இ 2 உற= ெச வன இழிவ கீ உற
அ  2ற

அ

டB உ வி அ2ற

ெப 2ற கடைல5 ெதாட6

பிெச வ.

6.6.50

மணிகE பா2கE
திட

திற

உ/ மணி திரக ேச

கட

திற

எக8 வ&ற அகட

உட
/ட

திற

உதிர வ

நில

உ/வ ேபாறன

திறதன என கிடத ேகா அரா.

6.6.51

மணி5 ச/
ஆழியி 2ன

அற மணிக அC0ய

ேபைழயி ெபா>தன பரைவ; ேப6 அற

Dைழயி ெபா கைண உ வ 2கன

Jைழயி ெபா>தன Bர7 ெவவைள.
/' B

6.6.52



நி' Nறாயிர பகழி நீCடலா

/' Nறாயிர ேகா0 ஆயின;

ெச' ேதF உ'வேரா 2லவ6 சீறினா ?
ஒ' N' ஆயின உவாி B

எலா

6.6.53

உயி6கE ெந 2
H# ெப&' ஐயேன ெதாைல/ ம9யி6
# ெப&றன; இைட மிைடத ேவ8வி

கா#ப&றிய ெப  கன> ைகபர
ஓ0 உ&ற

ெந 2 உவாி நீ6 எலா.

6.6.54
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கைண <&' கKவிய கட
காலவா க# கைண <&' கKவலா
நீல வா

கி>ைன நீகி D நிற

ேகாலவா தனி ெந# Gைற <&றினா
ேபால மாநில மக ெபா>

ேதாறினா.

6.6.55

வடைவ கன
க&றவ6 க&றவ6 உண6 கா

கிலா

ெகா&றவ பைடகல /0 த ேவைல விC#
உ&' உயி6 பைட
ம&ெறா

எ:

ஓட

உ&றதா

கட 2க வடைவ தீயேரா.

6.6.56

அன& ெகா:
வாழிய6 உலகிைன வைள

வா உற=

H இ  ெப ; <ட6 பிழ2 ேதாறலா
ஊழியி உல/ எலா உ
ஆழியி ெபா>த

ண ஓகிய

அK ஆழி அன நா.

ஏைனய6 என ேவ' உலகி ஈ
ஆனவ6 ெசFதன அைறய ேவ
ேம

நிமி6

எ:கன

6.6.57

0னா6

#ேமா?

ெவ ப மீ ேபாF

வானவ6 மல6 அய உலகி ைவகினா6.

6.6.58

இராம ச Bக கைணைய ெதா# த
'இ#/ இனி எ

8வ

எைன? ஈ

B#/ெவ வ ணைன'என J

# இனி

# எதி6

த#க அ  ெவ/ளிய ச Bக பைட
ெதா# தன; அமர 

8க எFதினா6.

6.6.59

116

பிரம கைண ெதா# தைமயா

ேதாறிய விைளக

மைழ /ல கதறின; வ ண வாF உல6
அைழ தன; உலகB அைட த ஆ' எலா;
இைழ தன ெந#திைச யா ; யா6 இனி
பிைழபவ6? எப
ெப  2றகட
அ
தெ

ட Jல

ஓ6 ெப  பய தினா .

6.6.60

Bத>யன ெகாதி த

/ அபா

ஆழி5 ெகாதி த ; ஏ:

திைர கட> ெசFைக ெசபி எ? ேதவ ெசனி

ப

ைடநா இ த கைக நைக5 பைத தா; பா6பா

/

0ைக இ த நீ  /E/E ெகாதி த

வ ண வாராைம க
இரக வ

6.6.61

# அறிஞ6 அலக8'த

எதி6த கால

உல/ எலா ஈ' மீள

கர/ நாயகைன தா9 உண6
வர க தா

அேற.

இவ சீ&ற க

தா த வ ணனி மா' ெகா

அரகேர ந ல6 எனா அறிஞ  அலக

ட

#

உ&றா6.

6.6.62

வ ணைன பிற Dதக ைவத
'உ&' ஒ

தனிேய, தாேன, தகேண, உலக எ லா

ெப&றவ Bனிய 2கா

ந# இனி பிைழப

எங?

/&ற ஒ' இலாேதா6ேம7 ேகா வர /'/'எனா,
ம&ைறய Dத எ லா, வ ணைன ைவத மாேதா.
வ ண ெதா:த ைகெயா# ேதா'த

6.6.63
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எ:<ட6 படைலேயா# இ 2ைக நிரபி எ/

வழி ெதாி அறிகிலாத ேநாகின வ ண எபா,
அ:
ெதா:

அழி க

ண, அபா

உ கிய ெந;ச, அ;சி

எ: ைகய, ெநாFதி ேதாறின, வ:

வ ண பணிைர பக6

ெச 7த

 ெசா லா.

6.6.64

(6782-6783)

'நீ எைன நிைனத தைம, ெந# கட

B0வி

நிேற

ஆயிேன அறிதிேல'எ' அ

ண7/ அயி62 நீக,

காF எாி படைல Hத க கட

தரக @ேட,

தீ இைட நடபா ேபால= ெசறி2ன&/ இைறவ ெசறா.

6.6.65

வதன எப மேனா மறி கட&/ இைறவ; வாயி
சிதிய ெமாழிய, தீத ெசனிய, திைக த ெந;ச,
ெவ

அழி

உ / ெமFய, வி: 2ைக படல விம,

அதாி அலம , அ;சி,

ய6 உழ , அலக

உ&றா.

6.6.66

வ ண இராமனிட அைடகல 2/த
'நைவ அ' உலகி&/ எ லா நாயக! நீேய சீறி,
கவய நி சரண அ லா , பிறி

ஒ' க

ட

உ

ேடா?

இைவ உன/ அாியேவாதா; என/ என வ> ேவ' உ
அவய, நி அவய!'எனா, அ#
வ ண இராமைன

தி த

அ#

ேடா?

அர&'கிறா.

(6785-6791)

'ஆழி நீ; அ97 நீேய; அ லைவ எ லா நீேய;

ஊழி நீ; உல/ நீேய; அவ&' உைற உயி  நீேய;
வாழியாF! அ0ேய நிைன மறெபேனா? வய/ ெசதீ=

6.6.67
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H உற உைல

'காC#வாF உலக; காC0 கா
ஊC#வாF; உ

, அைவ கைடயி

பாF, நீேய; உன/ ஒ

தீC# வா பகழி ஒறா

ட வா கிரண வாளா

ப

ைட நாBகேன ஆதி சராசர

2

டாீக

உ

உலகக எைவ5 தீய

ச

டல

ெசதீ

ணாத

C#வாF நிைனயி; நாேய&/ இ தைன ேவ

ம

6.6.69

தய/ இ  கா# சாF/

உைற5 ேசாதி வளேல! மைறயி வாேவ!
உள பள

6.6.70

ைவ/ 2ராதன! ேபா&றி, ேபா&றி!

ஆகாத Jல

யா / BதலாF உள

வளேல! கா தி''எற மாகாி வ
2ளிேம

ேடா?

#ேமா தா?

"களமாF உலக ெகாE க ைணயாF! மைறயி

எள

6.6.68

ேபாேன; கா த  < தி J6 தி.

வ

G'

த தீர

ேதா' 2ராதனா! ேபா&றி, ேபா&றி!

6.6.71

'அைன நீ; அ த நீேய; அ லைவ எ லா நீேய;

பி9 நீ; B9 நீேய; ேப' நீ; இழ நீேய;
எைன,'நீ இகத 'எற

எஙேன? ஈச ஆய

உைன நீ உணராF! நாேய எஙன உண6ேவ, உைன?'

6.6.72

பாF இ  சீ/ தெFவ பாிதிைய பழி/ மாைல
மா இ  கர தா , ம

ேம

அ05ைறயாக ைவ

,

"தீயன சிறிேயா6 ெசFதா , ெபா' தேல ெபாிேயா6 ெசFைக
ஆயிர நாம

ஐயா! சரண''எ' அ0யி

ப பத ேவவ

தா.

என பட6 ஒளி படரா நிற

உ ெபற காC0 நி', 'யா உன/ அபய'என,
அ 2 உற பிறத ேகாப ஆறினா, ஆறா ஆ&ற

6.6.73
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ெந 2 உற ெபா/ ெவபா
இராம அபய அளி

நீ6 உ&ற

அைனய நீரா.

6.6.74

வ ண வாராைம/ காரண வினத

. 'ஆறினா; அ;ச ; உபா

அளி தன அபய; அபா

ஈ' இலா வணக ெசF , யா இரதிட, எFதாேத,
சீ'மா க

# வத திற திைன ெதாிவதாக

G' நீ, அறிஞ'எறா; வ ண9, ெதா:

6.6.75

G'.

வ ண வாராைம/ காரண G'த
'பா6 தனி

ெபாைறயி மிக ப தினி/ உ&ற ப

வா6 ைதயி அறித

அ லா , ேதவ6பா

தீ6 த! நி ஆைண, ஏழா ெசறிதிைர கட>
ேபா6 ெதாழி

2

வதிேல, நா;
மீனி,

விலக ேபாேன அறிதிேல, 2/ேத'எறான

இராம த அபி&/ இல/யாதென வ ண G'த

6.6.76

(6794-6795)

எற7, இரகி, ஐய, 'இ திற நி&க இத
ெபாற

இ

பகழி/ அபா

இலக எ? 2கறி'என

வதிற

வ ண யா9 உலகB வாேதா'என

/' என உய6த ேதாளாF! G'வ
வ ண இல/ இ

எ' G'.

6.6.77

என

'மனவ! ம காதார எப

ஓ6 தீவி வாவா6,

அனவ6 சத ேகா0/ ேம

உள6, அண6 ஆேயா6,

தினேவ உலக எ லா தீதன; என/ தீயா6;
மி உமி கைணைய ெவFேயா6 ேம

ெசல வி#தி'எறா.

6.6.78
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இராமபாண அணைர அழி
ேந0 N

மீள

ெதாி ே◌ளா6 த உண6வி&/, நிமிர நிறா,

'ேகா0 N' ஆய தீய அணைர /லேகளா#

ஓ0 N''எ' விCடா; ஓ6 இைம ஒ#கா Bன
பா0 N' ஆக Nறி மீ

ட

அ பகழி தெFவ.

6.6.79

தீகிைன= ெசFதவேர தீ/&றா6
ஆFவிைன உைடய6 ஆகி, அற பிைழயாதா6/ எ லா
ஏFவன நலேன அறி, இ'தி வ

அைடவ

மாFவிைன இய&றி, B&' வ ணேம

உ

ேடா?

வத சீ&ற,

தீவிைன உைடயா6மாCேட தீகிைன= ெசFத

அேற.

6.6.80

த மேம வ>ய
பாபேம இய&றினாைர, ப
@பேம ெப / வ

ெந# காத ஓ0 ,

ண, எாி எழ= <Cட

அேற,

தீபேம அைனய ஞான தி மைற Bனிவ6 ெச2

சாபேம ஒ த

அ2 த மேம வ>ய

இராம வ ணைன வழி ேவ

6.6.81

அமா!

#த

"ெமாழி'உன/ அபய'எறாF; ஆதலா , Bனி தீ6ேத;
பழி என/ ஆக எ' பாதக6 பரைவ எ9
/ழியிைன க தி= ெசFத /ம

ைடைய /ைற

நீக

வழியிைன த தி''எறா வ ணைன ேநாகி வள .
வ ண கால நீ0/ என
ஆழB அகல தா9 அள2 அாி

என/ ஐய!

6.6.82
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ஏ என அ#கி நிற உல// எ ைல இ ைல;

வாழியாF! வ&றி நீகி , வர2 அ'கால எ லா
தா:; நி ேசைன உள தள6' தவ தி மிேகாF.
ேச
'க

கC0= ெச 7க என
என வ>

நி&பி, கண/ இலா உயி6க எ லா

ஒ ைலயி உல
எ ைலயி

5; இCட

ஒ' ஒ:காவ

ண

கால எ லா ஏ ெவ, எளிதி; எதாF!

ெச 7தி,"ேச " எ' ஒ' இய&றி, எ சிர தி எறா.'

ேச

6.6.83

6.6.84

கC#மா' ேசைன/ பணி த

'ந', இ

2ாி  அேற; நளிகட

இ' இ

தீ  எனி, எளிவ  Dத எ லா;

/' ெகா

# அ#கி, ேச

ெப ைம நமா

/யி&'தி6'எ' Gறி=

ெசறன இ ைக ேநாகி; வ ண9 அ ளி ெசறான

---------------------

6.8. ேச
<கிாீவ அறிஞேரா# எ

6.6.85

பதன படல ( 6803 -6873 )

ணி நளைன அைழ த

'அள அ  அறிஞேரா# அரக6 ேகாமக&/

இளவ7 இனி

உட இ க எ

விைளவன விதிBைற B0க ேவ

ணினா

#வா

'நள வ க!'எறன கவி/ நாயக.
ேச

கCட நள உடப#த

6.7.1
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வதன வானர த=ச; மன! நி
சிதைன எ? என ெசறிதிைர கட
பதைன ெசF/த

பணி நம/'என

நிதைன இலாதவ ெசFய ேந6தன.
நள ேச

6.7.2

கCட&/ாியன ெகாண6க என

காாிய கட>ைன அைட

 கCடேல;

Hாிய காதல! ெசா > எ பல;

ேம  அ8 ஓ6 ேவ' உறாவைக

ஏ6 உற இய&'ெவ; ெகாண6தி; எறன

6.7.3

அைண கCட வ மா' வானர6கைள= சாப அைழ த
'இளவ7 இைறவ9 இலைக ேவத9

அள அ' ந /ல

வைளத  க கட

அர< அ லவ6

அைடக வ'என

தள ம> ேசைனைய= சாப சா&றினா.
வானரக மைலகைள ெகாண6த
க

வைர காதக கண/ இலாதன

ஒ

கட

இ

ைகயி

ேதாகளி

6.7.4

(6807-6809)

ெசனி ஏதின

அைடக ம&' ஒழித ேவைலக

வ வன ஆ என வத வானர.

6.7.5

ேப6 தன மைல சில; ேப6க ேப6க நி'
ஈ6 தன சில; சில ெசனி ஏதின;
@6 தன சில; சில @6க @6க நி'
ஆ6 தன; சில சில ஆ0 பா0ன.

6.7.6
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கா

இைட ஒ

H

உைட மைழBகி

ேம>ைட இ
வா

மைல உ C0 ைககளி

மைல ஏதி வி
H

இைட ஒ மைல ஈ6

ெதா#

<&றிய

வதவா ;

நள மைலகைள வாகிய#/த

6.7.7

(6810-6811)

B#கின'த க'என J' ேகா0ய6

எ#கி9 அமைல ஒ ைக ஏதியிC#
அ#கின; த வ> காC0 ஆழிைய
ந#கின நள எ9 நைவயி
ம;சினி

திகத

எ;<ற க0
வி;ைசயி

எ#

நீகினா.

மைலைய மா /ர/
எறியேவ நள

தாகின சைடய ெவ

ெணயி

'த;ச!'எேறா6கைள தா/ தைமேபா .
அைண கC#ேபா

6.7.8

6.7.9

நிகதைவ (6812-6847)

சய கவி ெப பைட தைலவ6 தாகளா
Bய

கைற மதி தவ Jாி /'க

அயக> Bகி

/ல அலறி ஓ0ன

இயக  மகளி  இாிய

ேபாயினா6.

6.7.10

ேவ6 உைட ெந#கிாி தைலவ6 சின
ஓ6 இட

ஒறிேம

ஒ' ெச' உக

நீ6 இைட நிமி6ெபாறி பிறக நீ

டஈ

ஆ6 உைட ெந 2?'என வ ண அ;சினா.
ஆனிற க

ண எ' ஒ வ அைகயா

காநிற மைல ெகாண6

எறிய கா6கட

6.7.11
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@நிற B தின

வைலேயா# ேபாF

வாநிைற மீெனா# மா' ெகா

6.7.12

டேவ

சி ர தட வைர எறிய ேசணிைட
B ற ெதறி
அதர

எ: B த ெதா தலா

எ: Bகி

பத6 ஒ த

ஆைடயா அக

6.7.13

ெந# பாிதி வானேம.

ேவ8வி ெந#வைர ச மீமிைச=
ேச
D

உ' திவைலயா

உ' அ />

நைனத ெச கி

ெபா தி ேபாதலா

6.7.14

நாணின6 வான நாC# உைற5 நைகமா6.
ேத இவ6 தடவைர திைர க  கட

தா நிமி6தர இைட /விய தE நீ6
ேம

நிமி6 திவைல மீ=ெச' மீடலா

வானவ6 நாC09 மைழ ெபாழிததா .
ைம உ' மைலேகளா# மறிகட

வ

6.7.15

த

ெவFயவாF மகர ப&ற ெவ வின விளிப, ேம

நா

ெபாFைகயி இடக6 கKவ, '2ராதனா ேபா&றி'எ'

ைக எ#

அைழ த யாைன ேபாறன களிந

யாைன.

6.7.16

அ<2 பாF ேத9, D, ஆரB அகி7, ம&',
வி<2 எலா உல தெFவ ேவாியி மிைட
த<2 எலா வாச ஊC0= சா6 திய த

விம ,

ணீ6 என,

ப<2லா

நா' ேவைல பாிமள கமத

ேத Bத

கனி5 கா5, ேதனிேனா# ஊ9, தெFவ

D Bதலாய எ லா, மீ ெகாள ெபா>த
மா Bத

அேற.

அேற,

த ேவா# ஓ/ வா உய6 மான /ற

தா Bதேலா# ெகCடா

ஒழிவேரா, வ

6.7.17

ைம தேகா6?

6.7.18
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ம

8ற= ேச&' 2/= <ாிகிற மாைல /ற

எ

உ' மீக எ லா, வறியவ6 என= ெச ல,

க நிைற ேபா  கா5 கனிகE பிற கKவ
உ நிைற ெச வ ந கா

ஒளிகிற உேலாப6 ஒ த.

6.7.19

6822. கற/ என திாி5 ேவக கவி /ல க வ வாகி
பிற/ இ  கட>

ெபFத ேபாத

 ெபாிய பாத,

மறகிள6 மான யாைன வயி&றின ஆக, வாF ேசா6
உறகின ேக# உ&றா7 உண6வேரா உண6 இலாதா6?

6.7.20

இைழ என தைகய மினி எயி&றின, Bழக எFத,

2ைழ உைட தடைக ஒேறா# ஒ' இைட ெபா த= <&றி
கைழ உைட /றி Bறி , உ ெமா# கலத கால
மைழ என ெபா த ேவைல மகரB ம த மா.
ெபாறின, சிறிய ஆய 2

6.7.21

ணிய 2ாிேதா6 ேபால,

/'க /ர/ ர6 /வி தன6, ெந 2 ேகாப
ஒறி ேம
ெச', ேம

ஒ' ழ, உைக

எ: , உப6 நாC#=

நிைல ெபறா , திாிதன சிகர= சி >.

G6 உைட எயி&' ேகா மா= <ற இன எறி

ெகா ல,

ேபா ைட அாி5, ெவFய 2>கE, யாளி ேபா

,

நீ6 இைட ேதா&ற அேற? த நிைல நீகி&' எறா
ஆ6 இைட ேதாலா6 ேமேலா6, அறிவிைட ேநாகி அமா?
ஒளிய உண6 Gட உதவல6 எனி9 ஒேறா,
வளிய6 ஆேயா6 ெச வ ம9யி6/ உத அேற?
ளின, /தி த, வான

உய6வைர /வC0

@/

6.7.22

6.7.23
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6.7.24

களிைன நிைறய மாதி, கவி என களி த மீக.
#, இறகிய B#க தனா ,

J< எாி பிறக, மீ ெகா

ேகாF ெசாாி நறவ என த
ேவF ெசாாி B

2ன

/, அமா வி 

உ// /றி

ெசFதி த வி

வாF ெசாாி இபிேயா# வல2ாி உமித B த.
வி

தல ெதா# மா வைர ேவேரா#

தி

தல கட

ஆன ; நீ6 ெசல

ம

தல கட

ஆகி மைலதேத.

ெகா

ட

6.7.25

# அல/ ஒளி ர6 /வி தலா

அFய ேவ

0 அ

இ

6.7.26

ஆ அேற

ெவFய சீயB யாளி5 ேவைக5

ெமாFெகா /' Bத>ன ெமாF தலா
ெநFத

ேவ> /றி;சி நிக6 ததா .

6.7.27

'யா உணாதன ஈ/ இைவ'எனேவ
தீ உணாதன; எ இ

மா உணாத திைரகட

ெசF5ேம?
வாத

மீ உணாதன இ ைல வில/ அேரா.
வKவி

6.7.28

அ/ வள6 தவ6 மாC# அ 

ெசK விலக

இ

சிைதய6 தீ6வேரா

எK வில/ வ

எFதின ேவைலேய.

'இK விலக

விேட'இனி எப ேபா

6.7.29

கனி த  ெந#காF த  நாெதா'
இனி

அ தவ ெநாFதி இய&றலா

பனி த  கிாி த மன ப&' உ'

Bனிவ  Bனியா6 B0 உ9வா6.

6.7.30
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2ைலயி வாைக அரக6 ெபா 2 உளா6
தைலயி ேம

ைவ த ைகயின6 சா&'வா6

'மைல இேல; ம&' மா' இனி வாவ

ஓ6

நிைல இேல'எ' இலைக ெந கினா6.
B:க நீாி

2கா B:கி= ெசலா

இ:/ இ

ேப6 அைணயி இ

பளி/ மா

வைர B

6.7.31

/:ேகளா# அைண ேகா அாி யாளிக

பகB

ஒ:கி மாைல வ/ தன ஒ தவா .

ஒளி/ ஆழி கிட
'ெவளி/ மா

6.7.32

ப# தன

என ஓ6கில6

வைர ேவ

#'என ெகாண6

அளி/ வானர ர6 அேநகரா .

6.7.33

பாாினா B / ெந# பாபட

Jாி வானர வாகிய ெமாF மைல

ேவாி ஆ என ெவ Bைழயி உைழ
ேசா  நாக நில உற @/மா .

6.7.34

அ ண= ெசமணி /' அயேல சில
இ  ந& /ற அ#கின ஏFதன
க ைண ெகா

ட 'வறிய க:

'என

வ ண&/ ஈத வ ண சர ைதேய.

6.7.35

ஏFத த உட2 இCட உயி6/ இட
ஆF

ெகாE அறிஞாி ஆகட

பாFத ப

# உைற5 மைல பாதக.

ேபாத மா மைலயி Bைழ 2கேவ.

ேச வி ெப ைம/ இைண ெசப ஓ6
ஏ

ேவ

# எ' எ

@த இCட மைலயி

8வ

எெகாேலா

வைலயா

6.7.36
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மீ

6.7.37

விC# உல/ உ&றன மீகE.

நீல இCட ெந#வைர நீ நில
Jல BCட> ெமாF2ன

ைகமிக

Gல இC0ய ஆ6க> ேகா ததா
ஓலமிC# எ:

6.7.38

ஓ0 உல/ எலா

மயித இCட ெந#வைர வா உற
உய6

BC0 விழ எ:

ஓத நீ6

தியத BCட திைசநிைல யாைன5
ெபய6

விCடைவ யா பிளி'வ

6.7.39

இல/ வ சர ஆயி9 ஏ' எதி6
விலகி9 விலகாத விலகலா
அலக

எFத அB

எழ ஆழிைய

கலகினா மக மீள கலகினா.
ம

ெப
வி
தி

6.7.40

தி ைமத மணி ெந# ேதா என
த /ற கர0 ெப  பைட

த இCட விைசயினி சிய

த வானவ6 ெசனியி

ெசறதா .

6.7.41

/Bத இCட /ல வைர G தாி
திமித இC# திாி5 திைர கட
மி த ஊ62க வானவ6

ளினா6

அBத இ9 எ: எ9 ஆைசயா .
கன சின

6.7.42

உ மி க# கா6 வைர

பனச இCடன யா பாிகில

மன சின த அனத9 வா இக
அ அசன ெதாழி
எ

இ

எ

ேம&ெகாவ

ஆயினா.

/ இன இCட கிாி /ல

6.7.43
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உ
<
2

ணஉ
ணA

ண= ெச', ஒறிெனா# ஒ' உற,
ெபா0 ஆகி ெதாைலதன,

ணிய ெபா தாத Bய&சி ேபா .

6.7.44

ஆர ஆயிர ேயாசைன ஆழB
தீர நீ

பார மா

# பரத திமிகில
வைர ஏற பைத

உட

ேபரேவ /' ேவைல5 ேப6தவா .

6.7.45

நள ேச ைவ அைம த வைக (6848-6849)
/ைல ெகாள /றி ேநாகிய ெகாைகயா
சிைலக ஒக Bறி

= ெசறி

மைலக ஒக அ#கி மண

பட

ேந6

தைலக ஒக தட தட ைகயா .

6.7.46

த:வி ஆயிர ேகா0ய6 தாகிய

/:வி வானர6 தத கிாி /ல
எ:வி நீ கர

ஏ&றிட இ&' இைட

வ:வி வன கா களி வா/வா.

6.7.47

மைல <ம வ  வானரக (6850-6853)
மைல <ம
நிைலயி

வ வன வானர

நிறன ெச ல நில ெபறா

அைல ெந# கட

அறி5 ஆ

# த

தைலயி ேம7 ஓ6 ேச  தத ேபா .
ப

த மா

வைர ஏதிய ப பைட

நிைர த> சில ெச ல நில ெபறா
கர தி ஏதிய கா6வைர க

அக

சிர தி ேம&ெகா# நீதின ெசறவா .49

6.7.48
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ஆF

நீள அாி

<மதன

ஓFத கால பசியி உல6தன
ஏ

மா

வைர ைவ

மாதி மாதி மற
ேபாத

அவ&' ஈ

யிறவா .

# ேத

6.7.50

ெசF/ந  2/வா6கE

மாதிர ெதா' வானர ர6க
'ேச

ைண ெசற ?'எபா6 சில6;

எ

'பாதி ெசற 'என பக6வா6 சில6.
மைலகE மரகE கட>
/ைற இ

ஆ தப#வதா

எக8

ைறெதா' கிாி @கின ேதாFதலா

நைற ெந# கட

#ப

மா

ஒ த

நாம நீ6.

வைர @6

ேவைல

இ#ைப எ

ளகிய

ைண5 ம#

6.7.52

ெந க

இ ைலயா
எFத

/#ப தா/ /0 பிறதாாிேன.
ெகா:

நிகத நிக=சிக (6854-6866)

//மB /ைக ேதகE

நிைற மல6 /லB நிைற

ெந# ப

6.7.51

6.7.53

உைட பவள ெகா0யி /ல

அ:த உF த அ#க

தக6

அய

வி:த பல மணி இ ஒளி மீமிைச

எ:த எக8 இதிர வி >ேன.

6.7.54

ப:மர பறிக பறைவ /ல

த:வி நி' ஒ வ தனி தா/வா
வி:த7 2க
அ:

ேவ&' இட இைமயா

அர&' கிைள என ஆனவா .

6.7.55
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'தர வேலா மல6'எ' உயி6 தாகிய

மர எலா கட

த7 வ

கர இலாள6 விழ கைளக

# எலா

இலா

இரவலாளாி எ/ இாிதவா .
ெதா/ அடகல ஓ#

6.7.56

வைலக

மி/ அடக7 ேபாவன மீ /ல
அ க  கட

@ர அய

கட

2/ அடகிட ேபாவன ேபாறேவ.
J< வ

6.7.57

# இன Bமத மாவி பி

ஆைச ெகா
ஓைச ஒ

டன ேபா

கட

ெதாட6

ஆ0ன

/ெறா# அைவ 2க

ேவைச மைகயரா என மீ

டேவ.

6.7.58

நில அரகிய ேவேரா# ேந6 பறி
அலம 

ய6 எFதிய ஆயி9

வல மரகைள விC0ல மா< இலா

6.7.59

/ல மடைதய6 என ெகா0கேள.
2 உற கட

@ய

வைலயா

அ2ற கட7 <ைவ அ&றன;
எ2ற

உ  ஏ' /ளி6தன;

உ2 உைற தன ேமக உ/ த நீ6.

6.7.60

Bதி6 ெந#கிாி ழ Bழ/நீ6
எதி6 எ:

நிரதர எFதலா

மதியவ கதிாி /ளி6 வாFதன
கதிரவ கன
ந/ ஒ0

ெபா ெகா0

ெவகதி6 க&ைறேய.

ந' கிாி சிதிய

வைல ெபாதி

வ ெகா0 பவளக வயகலா

ஓ#வ

6.7.61
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மி ெபா0 த

ேபாறன வி

எலா.

6.7.62

ஓ# ஓCடாி ஒறி B ஒ' ேபாF
கா# நா# மரகE க&கE
நா# நாC# நளி6கட
D# ஆ#த

நாC0

ஓ6

இ ைல இ Dமியி .

6.7.63

வைர பர2 வன பர2 உவ6
தைர பர2வ

என தனி தனி

உைர பர2 உ'கிாி ஒ

கவி

அைண கC0 B0 தைமயா

வானர6 ேபராரவார; ெசFத

கைர பர2 கட& பர2 ஆனதா .

உ&றதா

அைண ஓக

B&ற J' பக

6.7.64

இலைகைய

இைட; B&ற

ெப&ற ஆ62 வி<2 பிளததா ;
ம&' இK வான பிறி

ஒ

வா ெகாேலா? 65

ேச வி ேதா&ற
நா#கிற

எ ேவ' ஒ'? நாயக

ேதா# ேச6 /ழலா

ய6 நீ/வா

'ஓ# எ B கிC#'என ஓகிய
ேசட என ெபா>த
ெமFயி ஈCட

ேச ேவ.

6.7.66

இலைக ஆ ெமமக

ெபாFய ஈC0ய தீைம ெபா'கலா
ஐய ஈC0ய ேசைன க

# அபினா

ைகைய நீC0ய தைம5 காC#மா .
கான யா' பரத க கட

6.7.67
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ஞான நாயக ேசைன நட தலா
'ஏைன யா' இனி யா அல
வான யா' இப6 வத

ஆ6?'எனா

மா9மா .

க

கிட

எ

கடத இ  இைட இதிர

6.7.68

ஒளி6 கா< இன காதலா

ம&கடக வ/ த வய/ அைண
வி
ேச

கிடத  என விள/மா .

6.7.69

கC0 B0தபி, <கிாீவ, டண Bத>ேயா6 இராமனிட ெச'

ெதாிவி த

ஆன ேப6 அைண அபி அைம தன6;
கான வாைக கவி/ல நாத9

மான ேவைல இலைகய6 மன9
ஏைனேயா  இராமைன எFதினா6.
எFதி'ேயாசைன ஈ

ஐ இர

#ஒ

N' உற

0 அகல அைமதிட=

ெசFததா

அைண'எப

ெசபினா6

ைவய நாத சரண வணகிேய.

---------------

6.8 ஒ&' ேகவி படல (68746874-6938)
இராம, அைணகC0 B0தைம Gறிய <கிாீவ Bத>யவைர
த:வி அைண காண விைரத

ஆ

நீ
ஈ

6.7.70

தைக5, அபிெனா# தா இைட எ:ேத

ட ைகயினா

அவைர ெந;சிெனா# 2 >

ட எ:க எறன; இைழ த ப0ெய லா

6.7.71
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கா

ட

அத ேம

ெந0ய காத

Bதி6கிறா.

6.8.1

இராம அைணைய அைடத
ப

ெகா

அ
க

ைட உைற5C/ எதி6 பைட கட> ைவ/

ட , என வ , அK அைணைய /'கி நிறா

ட Bத வ ஒ

த ஆவி அைனயாைள

டன என ெபாிய காத

இராம அைணயினைமதி க
நி', ெபாி

அ' உல/ தத Bத

உவ

(6876-6877)

ஒ6 ெகாைக,

அதண அைம தா

எ' இய7? எறா.

6.8.3

நாயக வியபிெனா# உவதா;

ஆழ ெசF5 அளேவா! இனி அ
ஆழியி இலைக ெந0

ஏ: கட7 க0

ஒேறா?

அ திைசயி ஆேம

அைடப6 இவ6 ‘எறா.

இராம வானர பைட5ட அைணமீ
ெந&றியி

பாராC#த

நிரப

, அைண /யி&றிய

எற ெபா:திக8 இ
ஊழி Bத

# விய

உனி, இ ெந#கட

/'ெகா# அைட

6.8. 2

Bதி6கிறா.

அரக6 பதி ெச ல நிைற ந

6.8.4

ெச 7த
N

க&' உண  மா தி கைட/ைழ வர த
ெவ&றி 2ைன தபி ஒ

பி2 ெசல ர

ெபா திர2ய க நிற களி' ேபானா.
அைணமீ

ெசற வானர பைடயி ேதா&ற (6879-6880)

இ கவி ெகா ேசைன மணி ஆர இடறி த

6.8.5
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ம / வள6 தெ

திைர வய/ ெபாழி

மான

ஒ / நனி ேபாயின ; உய6த கைர ஊேட
க கட

ஓதிய /றி;சி Bதலாய நில உள
ேகா

இல அ  வன ெகாைளயி Bக

யா  ஒழியாவைக <ம

கட

எFத

ேபாத>9 அன பைட ெபானி என
அைணமீ
ஆய

6.8.6

2க ெப / காவிாி க#ப.

6.8.7

ஆ/.

நிகத சில நிக=சிக (6881-6882)

வானர பைட ெச 7கா

ெந க அ0யிC# அய

உ&'

இடாம

ேத5 ெநறி மா# திைர ஊ# விைச ெச ல

ேபாய சில ெபா/ெதா' ெபா/ெதா' Dச
பாF2ரவி வி

பட6வேபா

இனி

ெமF இைட ெந க ெவளி அ&' அய>
ெபாFயிட இலாத 2ன>

2க

6.8.8

பாFவ.

இலாத

:

உFவிட அளி/ அ ளாள6 Bைற உF தா6

6.8.9

ைக இைட ெகா#ப வழிெசற கைர இ ைல.
வானர6 /ைடபி0
இைழ

வ த

(6883-6884)

அைனய ெவகதிாி ெவ<ட6 இராம

மைழ த Bகி
தைழ த நிழ
வைழ த

 சாமைர சி5 இராமைன உபசாி

அன மணி ேமனி வ டாம

உ&ற /ளி6 சதன உய6த

எ#

அ / வதன6 அேநக6.

6.8.10

ஓம ெநறிவாண6 மைற வாFைம ஒ தாேன
ஆ அரச ைமத6 தி ேமனி அலசாேம
D மர இ' தைவ ெபா

வ ெபா

தி=

சாமைரயி சின6 பைட தைலவ6 தாேம.

6.8.11
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இராம கட

கட

கைரயைடத

அ  கடக அைகயி

அக&றி அய6ேவா#

ம / அட வள6த Bைல மைக மன உனா
ஒ / அட
இ கட

உய6த பட6 தாைனெயா# ஓத

கட

6.8.12

கைர ஏறின இராம.

இராம <ேவலமைலயி

த/த

ெப தவ Bய' அமர6 ெப&றி# வர தா
ம 

அைனய தபிேயா# வ

அ ததி5 வதைன ெசF அெசா

ைணவேரா#
இளவ;சி

6.8.13

இ த நகாி 2ற ஓ6 /' இைட இ' தா.
இராம நீலனிட பைட# அைம/ப0 பணி த
நீலைன இனி
பா வ

ேநாகி, ேநமிேயா, ‘விைரய ‘நீ ந

ேசைன/ எ லா இைழ தியா

கா வைர வணகி ேபானா, க >னா

பா0 ‘என
கடைல கC0,

N வைர வழி ெசFதா9/ அ நிைல ெநாFதி& ெசானா.

6.8.14

நள பைடடைம த
ெபானி9 மணியினா7 நாBக 2ைனத ெபா&பி
ந

நல அைமய வாகி, நா வைக= ச ர நாC0,

இன6 எனாத வ

ண இைறவ&/ பிற6/ எ லா

ந நக6 ெநாFதி ெசFதா; தாைத5 நா8 ெகா

டா.

நள இராம9/ இ ைகயைம த
வி >னா&/ இ ைக ெசF5 வி பினா , ெபா பி /

6.8.15
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க ைல ஒக கடாவினா, கைழகளான

க >னா
ெந >னா
2 >னா

அல/ கா7 நிரபினா, த ைப எ9
ெதா#

, வாச Dவினா

ேவF

ேபானா.

6.8.16

யாவ  அவரவ6/ அைம த இ ைகைய அைடத
வாயி9 மன தினா9 வா தி, ம9யி6கC/ எ லா

தாயி9 அபிேனாைன தா உற வணகி த த
ஏயின இ ைக ேநாகி எ

திைச ம / யா 

ேபாயின6; பனசாைல இராம9 இனி

6.8.17

2கா.

Hாிய அ தமி த
ப2 நீ6 ஆய ர6 ப வைர கட>

பாF=ச

2 நீ6 ஆய @ய <ட6கE க'க வதிC#

உ2 நீ6 அக

ேதாFத ஒளிநிற விளக, அபா

அ2 நீ6 ஆ#வா ேபா

6.8.18

அ க9 அ த ேச6தா.

சதிர ேதா'த
மா

உ' /டக வானி, வயகிய வ

பா

உ' ப< ெவ

ேம

உ' பகழி @6க ெவ/

கா

உற வைள த காம வி

ெதற

ேதா'

திக, பகய நயன

அ

ண

டன, விைரவி வாகி

என காC0&' அேற.

6.8.19

சதிர Bத>யைவ ெகாதி த

N&' இத கமல தத A

ந'; <

ண உ

தீ&றி, ெம பனிநீ6 ேதாFத சீதள ெதற

எ9

கா&றி9 மாைலயான கன>9 காம வாளி
G&றி9 ெவைம காC0 ெகாதி த

ண

அ /ளி6 ெவ

திக.

6.8.20
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இராம ேதாமீ

நிலா தவ: ேதா&ற

ெசயி6பி9 அழ/ ெசF5 தி Bக
யி

மயி

<ைவ மறதா ேதாளி

அணைக தீ6

@நிலா தவ: ேதா&ற,

/ல பிாித மான மரகத மைல ேம

வனி

உயி62 உைட ெவைள பிைள வா அரா ஊ6வ ேபாற.
இராம விரகதாப தா

6.8.21

வ  த

ம ெந# நகர மாேட வரவர, வயிர= ெசைக
ெபா ெந# திர ேதா ஐய, ெமF உற 2:கி ைநதா;

ப

ெந# காத ேத5 <ட வ ல பவள= ெசKவாF

அ ெந# க க

தீைய அ8கினா

/ர/ ெவா# வானரபைட5 மைற
கா8த

இ&' இ

(6896-6898)

தணிவ

உ

ேடா?

6.8.22

திாித இராவண ஒ&றைர டண

கால ஆக, இலைகய6 ேவத ஏவ,

ஒ&ற6 வ , அள ேநாகி /ர/ என உழ கிறாைர
ப&றின எப மேனா! ப

ந தவ பயக

Fப B

# தா பலநா ெசFத

6.8.23

உற ேபாத நபி.

ேப6 உ' கவியி ேசைன ெப  கட

ெவள த9

ஓ6 உ' மன த ஆகி, ஒ&றைர உண6

ெகா

ேச6' பா> ேவைல= சி' ளி தெறி த ேவ9

டா;

நீாிைன ேவ' ெசF5 அன தி நீர ஆனா.
ெப ைம5 சி'ைமதா9 B&'' ெப&றி ஆ&ற
அ ைமயி அக', நீ

உ வB தொியா வ

ட வி;ைச5 அடகி தாB

ண, ஒளி தன6, உைற5 மாய

6.8.24
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இ வைர ஒ / கா8 ேயாகி5 என

6.8.25

ஆனா.

ஓ&றைர டண காCட இராம கா8த
GC0ய விர
மீC# ஒ

தி

ைகயா

/ர/க இரக / தி,

விைன ெசFயாம , மாைணயி ெகா0யா

DC0ய ைகய6 வாயா

/ திேய ெபாழிகிறாைர

காC0ன கவ6 எனா க ைணய கட7 க
இராம /ர/ வினிற ஒ&றைர ந>யா
பா2 இைழ பளி வள

கி
டா.

6.8.26

வி#க என

பைகஞ6 எ' உணரா, ‘ப ேலா6

ேநா பிைழ ெசFத ெகா ேலா /ர/? என, இரகி ேநாகி
தா பிைழ ெசFதாேர9, த;ச எ' அைடதா6 தைம
நா பிைழ ெசFய

ஆேமா? ந>ய>6 வி#தி6 ‘எறா.

6.8.27

டண, இவ6 இராவண ஒ&றராகிய <கசாரண6 எ' இராமனிட G'த
அக உற ெபா>த வள

க ைணயா

அ:த க

‘நக நிைற கானி ைவ/ ந இன தவ  அ ல6;
தைக நிைற இ லா உள

ண,

இராவண தத ஒ&ற6;

<க இவ; அவ9 சார ‘ எப

தொிய= ெசானா.

6.8. 28

ஒ&ற6 நாக /ர/கேள; டண எகைள ெகா ல வத வ;சக எ'

இராமனிட G'த
க விக
“வ

வி

மிேகா ெசா ல க

மன நி த கவ6,

ைக ர! ம&' இK வானர6 வ>ைய ேநாகி,

‘ெவ விைக அாி

‘எ' எ

ணி, விைனய தா

எைம எ லா

ெகா விக வதா; ெமFைம; /ர/ நா; ெகா க ‘‘ எறா6.

6.8.29
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டண மதிர தா
‘களேர கா

ஒ&ற6 அரக

ெவா# நி&ற

0 ‘எனா மதிர க

தி

ெகா

டா;

ெதளிய தொி/ தெKவ6, தீ6விைன ேச6தேலா#
ளியி இரத ேதாF , ெதா

ெவளி ேபா
இராம, எ

நிற கர

ேவறாF

இ த ெச2 ஆ என ேவ'பCடா6.

6.8.30

க தி வதீ6 என ஒ&றைர வினத

மி /லா எயி&ற6 ஆகி, ெவ வ

ெவ&பி நிற

வகணா6 தைம ேநாகி, மணி நைக B'வ
2கணா6 2க

ேதாற

நீ/ 2ரவல, ‘ேபாத தைம

‘எறா.

எெகாலா? தொிய எ லா இய2தி6 அ;ச

6.8.31

ஒ&ற6 ேவF தொி ைரக வேதா என
தாF தொி

ேநாF தொி

உல/ கா த தவ திைய தைன ெகா 7
உணரா ேத0 ெகா

வாF தொி , உணராவ

ேவF தொி

ண கழ'வா6, வணகி, ‘மாய

க வேதா விைனயினா

இராம ஒ&றாிட G'த
‘எ ைல இ

டவ Aவல, ஆ&றி
ர ‘எறா6.

(6906-6910)

இலைக= ெச வ இைளயவ&/ ஈத தைம

ெசா 7தி6; மகர ேவைல, கவி/ல ர6 @6
க >னி

6.8.32



கடத வா' கழ'தி6; “கால தா த

வி >ன6, வதா6 ‘‘ எ' விள2தி6 விைனய மிகீ6. ‘

6.8.33
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‘ெகா

உ' தைலயா ைவ/ /'2 உைட இலைக /ற,

த

உ' தடநீ6 ேவைல தனி , ஒ

சிைறயி&' ஆத ,

ஒ

உற உண6திலாைம, உயிேரா# உறவிேனா#

இ

ைண இ த

‘ச

ட ெகா ேவகமாக தனி விைட, உவண, தா/

எ9 தைம5 இய2ரா . ‘

ட ெகா பிைறயா, ெமௗ>
அ
க

6.8.34

ளவினாேனா# ெதா ைல

ட ெகா ேதவ6, வ , காபி9, அற இலாைன

டக பல, கா

ப எப  கழ'ரா . ‘

6.8.35

தீC0ய ம:வா ர, தாைதைய= ெச&ேறா <&ற
மாC0ய வ

ணேம, த வ கB, ம&' B&',

C0, எ தாைதகாக, ெமFப>, வி<2 உ()ே◌ளாைர
ஊC#ெவ உயி6ெகா
தா இலா தவ

# ‘எ9 வா6 ைத5 உண6

ஓ6 ைதய , தனி ஒ

சிைறயி

ரா .

6.8.36

தக=

H இலா வ;ச Hத தைன த <&ற ேதா#,
வா எலா தபி, ெகாள, வய/ எாி நரக எ9

 இலா= சிைறயி, ைவெப; எப  விள2ரா .
இராம கCடைளயா

6.8.37

ஒ&ற6 தி பி= ெச 7த

‘ேநாகினி6 தாைனெய/ Aைழதனி6; இனி ேவ' ஒ'
ஆ/வ

இ ைலயாயி, அ;ச

எற அஃ

உ

‘வாகினி மன தி ைகயி ம&' இனி ந>யா வ

# ‘; எேற
ண,

ேபா/மி விைரவி ‘எறா; ‘உFதன ‘எ' ேபானா6.

இராவண மதிராேலாசைன ெசFத

(6912-6914)

6.8.38
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அரவ மா கட
உர ந

அ;சிய அ=சB

அைண ஓC0ய ஊ&றB

வர ேநாகி இலைகய6 மனவ
இரவி எ

ணிட ேவ' இ தா அேரா.

6.8.39

வா6 /லா Bைல மாத  ைமத 
ஆ  நீக அறிஞேரா# ஏகினா
‘ேச6க ‘எனி அ லா

இளெதற7

சா6கிலா ெந# மதிர சாைலேய.
உண6 இ

6.8.40

ெந;சின6 ஊம6 ெபா 

2ண  ேகவிய6 அ ல6 ெபாறி இல6
ெகாண  Gன6 /றள6 ெகா:;<ட6

ண  ந விள/ ஏதின6 <&றினா6.

6.8.41

இராவண வினத
‘நணிய6 வ

மனித6; நம/ இனி

ணி5 காாிய யா ? ‘என= ெசா >னா;

பணி5 தானவ6 ஆதிய6 ப
மணியினா

B0

விள/ மணி தாளினா.

மா>யவா G'த
கால ெவ கன
ேவைல ெவ

மாைல ெகா

(6916-6920)

ேபா7 கைணகளா

ந#கி ெவயி

2ைர

# வணகியவா' எலா

Hல என எ ெந;ைச ெதாைள/மா .
‘கிழிபட கட

6.8.42

கீ

ட ; மா

ெமாழி பைட த வ> ‘; என J

பழி பைட த ெப  பய

ட
ட

ஓ6

அனவ

6.8.43
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வழி ெகா# த
பைட த மா

மா .

எ உள வ
வைர யா பறி

6.8.44

ேவ6

ைட த வானர ர6 த ேதாகைள

2ைட தவா' 2ணாிைய ேபா/ அற

அைட தவா .

அைட தவா' எ உள
கா

6.8.45

ெவ சின ர6 கண/ இலா6

தா த ஆ&ற7/ ஏ&ற தர தர

ேவத! ெவ&ைப ஒ வ விர களா

ஏதி இCட

எ உள தி

<Cடவா க

# ெதா

தCடவா க

கCடவா க

விCடவா க

இCடதா .

6.8.46

நக6 ேவைலைய

# தா அ&ற தெKவைர
# க

# ேம

எதிேர வ
எ

ண ேவ

இராவண மா>யவாைன= சின

6.8.47

#ேமா?
G'த

எ' தாைய பயேதா இயப7
தி' வாைய விழிவழி தீ உக

‘ந' ந' ந மதிர ந' ‘எனா

‘எ' வாதி இளவெலா# ஏ/ ‘எறா.
மா>யவா ெமௗனBற= ேசைன தைலவ G'த
ஈனேமெகா

இத? என எ

6.8.48
(6922-6925)

8றா

ேமான ஆகி இ தன B&றினா;
ஆன காைல அ0யி இைற;சிய

ேசைன நாத இைனயன ெசபினா.
க

வயதர ேவைல கடத அ

6.8.49
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தி
எ

உ

ைம ஒ' அலா

ம  இவ&/ ஏவ

திைச காவல6

ெசFகிற அK

ைம ஒ' உண6திைல ேபா7மா .

6.8.50

Gசி வானர6 /' ெகா#கட

சினா6 எ9 ர விள2வாF

ஊசி ேவேரா# ஓகைல ஓகிய

6.8.51

ஈசேனா# எ# த  இ ைலேயா.
அ ெகா# எ சில; ஆ6 அம6 ேம

மதி ெக# தைகேயா6 வ

இனி

நா உைற

பதி 2/தன6 தைம ப#ப

ஓ6

விதி ெகா# உத விைளத தா எறா.
வாயி

6.8.52

காவல இராவணனிட ஒ&ற6 வர தொிவி த

B&' J0ய க;<க JC0ய
ெவ&' அன

ெபாழி க

ணின ேவ திர

ப&' அ ைகயின ப0கார நி'

‘ஒ&ற6 வதன6 ‘என உண6 தினா.
இராவண கCடைளயா
வாயி

6.8.53

ஒ&ற6 இராவணைன யைடத

காவல Gற வய/ எாி

ேமய ெவக

நாயக ‘2/

விற

ெகா இராகத6

இ/ ‘என ‘ந' ‘என

ேபாF அவ 2/ த 2/தா6 அேரா.
ஒ&ற6 இராவணைன வண/த
மைனக

வ

அவ பாத வணகினா6

பைனைக வ/ரகி பட6 ேசைனைய

நிைன/ேதா' தி#கி# ெந;சினா6

6.8.54
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கைன/ேதா' உதிரக க/வா6.
இராவண ஒ&ற6பா

6.8.55

வானரபைடயள Bத>யவ&ைற வினத

‘ெவள வாாி விாிெவா# அK டண

தளவாாி நிைலைம5 தாபத6

உளவா' மி ‘எறா; உயி6
ெகாள வாF ெவ  ெகா# G&' அனா.
ஒ&ற6 G'த

6.8.56

(6930-6938)

அ0ய அெந#; ேசைனைய ஆைசயா

B0ய ேநாக7&ேறா; B ேவைலயி
ப0ைய ேநாகி அK வான பட6/'
க0ய ேவக க7ழனி
Aவல யா வரேவ

க

0ல.

0ய ேநாகேதா

கவைல ேவைல எ9 கைர கா
அவல எFதி அைட
வைலேய வ

6.8.57

ழி ஆ6

ெசா >ய

கிலா

எ:

இ ைலேயா?

6.8.58

‘எ ைல ேநாக எFதில தா ‘எ9

ெசா ைல ேநாகிய மானிட ேதா எ9

க ைல ேநாகி கைணகைள ேநாகி த
வி ைல ேநாக7 ெவத

ேவைலேய.

6.8.59

தா6 உலா மணி மா6ப! நி தபிேய
ேத6 உலா கதி  திாி

த

ேப6 உலா அளவி9 ெப&றன
நீ6 உலா இலைக ெந#தி
ேச

பதன ெசFதன எற

இ

6.8.60
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ேபா
@
ஏ

வத 2

வ>ேயா? ஒ

வதவ ேதா வ> ெசா >ய

6.8.61

அத இலாத இ கேவ.

ம 

ேதவ6 அ திய மாைலவாF

இ த தானவ6 தைம இரவி B
ெப தி
தொி

மாய&/ உண6 திய ெப&றியி

காC0ன Aபி சின தினா .

6.8.62

ப&றி வானர ர6 பைன ைகயா

எ&றி எகைளேய ெந# ேதா உற=
<&றி ஈ6

அைல

= <ட6ேபா

ஒளி6

6.8.63

ெவ&றி ர&/ காC0 விளபினா.
“‘சரக இ/ இவ&றா

ப

# தா உைட

வரக சி ெவ ‘எறன; ம&' எைம
/ர/ அலாைம தொி  அ ெகா&றவ
இரக உFதன; ஈ

எக ஒ&' “ எறா6.

6.8.64

ம&' யாைவ5 வாFைமய வானவ

ெசா&ற யாைவ5 ேசா6 இறி= ெசா >னா6
‘/&ற யாைவ5 ேகாெ◌ளா# நீ/க;

இ&ைற நா Bத
------------------

ஆ5 உ

டாக ‘எறா6

6.9 இலைக கா

படல (6939 - 6986 )

இராவண வினவ= ேசைன காபாள ெசா ல ெதாட/த
ைவதென ெகா 7 வி
ெநாFதினி அைட

ைக மானிட6, மகர நீைர

, மான தாைனயா Aவற ந ஊ6

6.8.65
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எFதின6 எற ேபாதி, ேவ' இனி எ
ெசFதிற உ

ண ேவ

#

ேடா? என, ேசைன காபாள ெச2.

6.9.1

ேசைன காவல ம'ெமாழி (6940-6943)
‘விCடைன மாைத எற ேபாதி9, “ெவ வி, ேவத
பCட

‘‘ எ' இகவ6 வி

ஒCட

ஆ ேபாாி

ஒனா6 ஒC09, உபி ஒCடா;

கிC0ய ேபா , ெசFவ
ஆ

ேணா6; ப&றி இபைகைய தீர,

எ? இனி கிள த

# ெச' அாிேகளா# மனிசைர அமாி

மீ

# ந இ ைக ேச6  எப

ஈ

# வ

ேவ

இ' தா6 எ9 ஈ

0ய

எFத ெப&றா

ேம

ேவ

6.9.2

ெகா'

ெகா

அலா

#.

ேடாேம ,

உ'தி உ

ெவ&றியி வி:மி

ேடா?

அேறா!

6.9.3

ஆயிர ெவள ஆன அரக6த தாைன ஐய!
ேதயி9 ஊழி N' ேவ

நாயின சீய க
நீ உ

#மா ; சி'ைம எேனா?

டதா என நடப

அ லா

எ:த ேபா , /ர/ எதி6 நி&ப

வதவ6, தாைனேயா# மறி
சிதின6 இாி
ெவ ெதாழி

மா கட>

உ

ேடா?



ேபாக= ேசைன5 யா9 ெச',
2ாி5 ஆ' கா8தி; விைட ஈக எனா,

இதிர B / க

ட இராவண&/ ஏFத ெசானா.

மா>யவா அறிைர (6944-6954)
மதி ெநறி அறி சாற மா>யவா, “ ந
ெபா

6.9.4

ெநறி நிைலய

ஆக 2ண6

த

வாFைம

2லைம ‘எனா,

6.9.5
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‘விதி ெநறி நிைலய
ெச

ஆக விள2கிேறா , மீ

ெநறி நிைலயினாேர ‘ எப

“‘Dச&/ Bய' நபா , ெபா
ேதச

#

தொிய= ெசா 7.

6.9.6

திைர 2ணாி ேவ>

/ இைறவ ஆன தெசரத சி'வனாகி,

மா< அ&ற ேசாதி ெவள

உ=சியி வரபி

ேதா'

ஈச&/ ஈச வதா ‘‘ எபேதா6 வா6 ைத இCடா6.
அனவ&/ இளவ

6.9.7

தைன, “அ மைற, ‘பர ‘எ' ஓ 

ந நிைல நி', தீ6 , நைவ இலா உயி6க ேதா'

ெதா நிைல பிாிதா என பலவைக நிற @ேயா
இ அைண ‘‘ என யா  இய2வ6; ஏ

யாேதா?

6.9.8

“‘அKவவ6/ அைமத வி 7, /லவைர அவ&றி ஆற
ெவK வ> ேவ' வாகி, விாி;சேன விதி த, ேம

நா;

ெசK வழி நா8, ேசட; தொிகைண ஆக= ெசFத

கK அயி , கால ேநமி கணைக5 கடத

‘‘ எபா6.

6.9.9

“‘வா> மா மக வதாைன, “வானவ6/ இைறவ “ எறா6;

நீலைன, ‘உலக உ

8 ெந பி9/ அரச “ எறா6;

காலேன ஒ/ @த “கா&' எ9 கட “ எறா6;

ேம7 ஒ' தா6 : “அனா விாி;ச ஆ இனிேம “ எறா6.

6.9.10

“‘அபத அவ9/ ஈதா, அரக6 ேவ6 அ'பதாக

இபதி எFதினா அK இராம ‘‘ எ' எவ  ெசானா6;
ஒபினா

கிறாேரா? உ

ைமேய உண6 தினாேரா?

ெசபி எ? “/ரகாF வதா6 தனி தனி ேதவ6 ‘எறா6.
‘ஆய

தொிேதா6, தக அ=சேமா? அறிேவா? ‘யா6/

6.9.11
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ேசயவ, ‘எளிய ‘எனா, சிைதயி இகழ

அமா!

“@யவ அமிதிேனா# ேதாறினா, எ' ேதாறா
தாF அவ, உல// எ லா ‘‘ எப , சா&'கிறா6.

6.9.12

“‘கானிைட வதேத5 வானவ6 கடாவேவயா;

மீ உைட அகழி ேவைல விலக

தா9ைட வர ைத எ
மா9ட வ0வ ெகா

ேம

இலைக ேவத

ணி, த ம தி தைலவ6 தாேம

டா6 ‘‘ எப

ஓ6 வா6 ைத இCடா6.

6.9.13

“ஆயிர உ&பாதக ஈ/ உள அ# த “ எறா6;

“தாயி9 உயி6/ ந லா இ  ழி அறிய, தேகா

ஏயின @த எ&ற, ப&' விC#, இலைக தெFவ
ேபாயின

‘‘ எ' ெசானா6; ‘‘2/த

ேபா  ‘‘ எறா6.

6.9.14

“‘அபி9/ இலக ஆவா6 அரெசா# அரக6 ‘என,
ந பர

அட/ ெமFய, நாவினி

உப6 மதிாி/ ேமலா ஒ

ெபாF இலாதா,

Bழ உய6த ஞான

தபிேய சா&றி ேபானா ‘‘ எப  சைமய= ெசானா6.
‘ஈ

6.9.15

எலா உண6ேத ஆ5, எ/ல இ'தி உ&ற

ஆதியி இவனா

எ', உத ேம

அபினா7,

ேவதைன ெந;சி எFத, ெவபி, யா விைளவ ெசாேன,

சீைதைய வி#தி ஆயி, தீ  இ தீைம ‘எறா.

மா>யவா ெமாழிகைள இராவண இக ைர த

(6955-6960)

‘ம&' எலா நி&க, வத மனித6 வானரக, வானி

இ&ைற நா அள நிற இைமயவ6 எ9 தைம

ெசா&றவா' அறிேய5, “ேதா&றி நீ “ எ' ெசானாF

6.9.16
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க&றவா ந' ேபா ‘எ', இைனயன கழற

6.9.17

உ&றா.

‘ேபைத மானிடவேரா# /ர/ அல, பிறேவ ஆக,
Dதல வைரபி நாக6 2ர தி அ2ற த
கா

ெவ;ெச

ஆக,

ேவC#, எைன காதின6 கலத ேபா ,

சீைதத திற தி ஆயி, அம6 ெதாழி

6.9.18

திற2ேவேனா?

‘ஒ' அல, பகழி, எ ைக/ உாியன; உலக எ லா

ெவறன; ஒ வ ெசFத விைனயி9 வ>ய; “ெவேபா6
Bத க ‘எற ேதவ6 B / 2/ அமாி
ெசறன; இ' வத /ரகிேம
‘Hல ஏF தட ைக அ

ஏ7ேம , இைடவ

ண

அ லா

ேவைல நீ6 கைடத ேம

Bன

6.9.19

ெச கலாேவா?

தா9, ஓ6 /ரகாF ேதாறி
எெசய வ ல எைன?

நா உல/ எலா ெவ வ வத

ஆலேமா வி:க, எ ைக அயி

6.9.20

Bக பகழி? அமா!

‘அறிகிைல ேபா7, ஐய! அம6 என/ அ;சி ேபான
எறி <ட6 ேநமியா வ

ஏ&கி7, எ ைக வாளி,

ெபாறி பட, <ட6க தீய ேபாவன; ேபா/ இலாத

மறி கட

கைடய, வத மணிெகாலா, மா6பி

‘ெகா&ற வா இைமேயா6 ேகாமா /ரகின
அ&ைற நா, அவதா விCட அயி

இ&ற வா சிைறய ஆகி வி: , ேம
ெபா&ைற மா
இ  நீ/த

உ வ ெகா

பைட அ'
எ:

6.9.21

Dண?
டா ,

மா&ற,

கா

வைரேகளா, எ 2யெந# ெபா 2? எறா.

6.9.22
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உளேம @

ெச ல உயி6 அனா6 உைற5 நா#

ெகாைள D

# அமர6 ைவ/ /ைற5 ெகா0&றி

கள ஆ6 மகளி6 ேசார, ேநமி 2 கவ&சி நீக,
ெவள நீ6 வ0த

என, / இ  வி0த

ெகா

அேற.

ட

6.9.23

கதிரவ ேதா'த
இன

ஓ6 தைம

ெபாமதி

ஆ எ' எC05 பா6க அ;சி,

நாE ேபாகிறா, ‘ேபா6 ேம&ெகா

2ற

மனவ6/ அரச வதா; வ>யமா
ெதா

நக6 கா

‘எ', தா9

#

பா ேபால, கதிரவ ேதா&ற ெசFதா.

இராம த பாிவாரகEட <ேவலமைலேம

6.9.24

ஏ'த

‘அ ததி அைனய நைக அK வழி இ தா ‘எ'
ெபா திய காத
ெப 

@

ட, ெபா நக6 கா

பா ேபால,

ைண ர6 <&ற, தபி5 பி2 ெச ல,

இ த மா மைலயி உ=சி ஏறின இராம, இபா .
மைலேம
ெச
இ
ெபா
அ

ஏறிய இராமன

6.9.25

ேதா&ற ெபா> (6964-6967)

ம> ர6 எ லா ேச6தன6 ம / ெச ல,
திற

ேவத6 தா/ இைண ெந# கமல ைகயா,

வ> வய ெவ;சீய யாைவ5 2>5 <&ற,
வைர இவ6வ

கத மி/

இைர

ஆ/ ஓ6 அாி அர< அைனய ஆனா.
 ெபா/ கைனகட

6.9.26

உலக எ லா

2ைத ெசF இ ளி ெபா/ அரக6த 2ரB, ெபா&2,
சிைத ெசF /றிைய காC0 வடதிைச= சிகர /றி,
உதய அ

ஒழிய ேதா', ஒ

க

ஞாயி' ஒ தா.

6.9.27
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மில தி

ெச வி வாளி ெப

மைழ ெசாாிய ேதா'

விமல தி

சிைலய, ஆ

அமல தி

கரB கா7 வதனB க

கமல தி
ம

8 ஆன,

6.9.28

கா# D த காள மா ேமக ஒ தா.

/வ# அைனய தி

க

# ஓ6 ெவ&பிைன ேமய ர,

ேதா மானவ, மான இ லா

/வ# அ#கி வாாி கட>ைன கடத காCசி

ந

/வ# அைனய ர6 ஈCட தி ந#வ

நிறா,

ெபா /வC# இைடேய ேதா' மரகத /ற ேபாறா.
மைலேம

நி' இலைக நகர திைனக

ட இராம அத எழி மிக

பலவைக காCசிகைள5 இல/வ9/ எ#
அைண ெந# கட>
பிைண ெந# க
ைண பிாி

ேதாற, ஆறிய சீ&ற

அய  அறி
ணா

இராம இலைகயி எழி க

ேசவ>

ள/கிறா,

இலைகைய எFத க

டா.

# இல/வ9/ காC#த

6.9.30

(6969-6985)

வா அைமத காைல,

இதிர இ ைக எப6; இலைகைய எ#
அதர உண6த

B:

ஐய,

நகேர ஆதி ேவ' உள நக6கC/ எ லா

வத ேப6 உவைம Gறி வ:

ப:

ைர த

ணி எ9 இ9யி6 பிாித பிைன,

இைண ெந# கமல க

‘ந தி

6.9.29

 காCடா6;

ேத&றா6, அ  கவி 2லவ6 அமா!

6.9.31

அற விள/ ெசெபா தல திைட பாிதி நாண
எாி மணியி ெசF

B0தன, Bைனவரா7

எ:த அ  தைகய ஆய மாளிைக, இையய= ெசFத
ெதாழி

தொிகிலவா , தக

<ட6மணி க&ைற <&ற.

6.9.32
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விாிகிற கதிர ஆகி, மிளி6கிற மணிக ச,
ெசாாிகிற <டாி <ைம வி<2ற ெதாட  ேதா&ற,
அாி ெவற ெவ&றி ஆ&ற
எாிகிற

மா தி ம# த தீயா

, இ ெகா0 நக6 இ த

ஆேய கா

‘மா< அட பரத மான மரகத தல

இ9.

6.9.33

ைவ த

கா< இைட= சைமத மாட, கதி6 தைழ க&ைற <&ற
ஆ< அற /யிற ெவளி அக மைன அன ஆக,

6.9.34

பாசைட ெபாFைக D த பகய நிக6ப பாராF!
தீ= சிைக சிவ8; ேசாதி= ெசமணி ெசறிய= ெசFத
@= <ட6 மாட ஈ

0

'தலா , க ைம ேதாறா

மீ= ெச7 ேமக எ லா, விாி<ட6 இலைக ேவவ,
காF=சிய இ 2 மான= ேச
வி

ப0 திர ேதா ர! ேநா/தி ெவ க

அ
க

ஒளி கஞ வ, காணாF.

ப0 நிற த ேவ9, ஆடக தல ைத ஆழ,
ப0 வயிர தி

கா

யாைன

நககளி க >, ைகயா

ெபா ெபா0 ெமFயி சி, ெபா மைல என ேபாவ.
‘Dச

வி

க  கிற

< ெபா ெகா0க எ லா, வி<பினி விாித ேமக
ைட

, அK வான விள/வ ேபா வ மாேதா!

N

பட ெதாட6த ைப ெபா சி திர Aனி த ப தி

சா

ப#

மா

கட&/ இைறவ D

ேகா

6.9.36

/மர! ேநாகாF 2க6 அற விள/ ெபா&பி

கா<ைட கதிாி க&ைற கா களா
மா< அற

6.9.35

6.9.37

ப# மைனக ஆய /லமணி எைவ5 GC0,
அரக மாட தனி மணி ந#வ

சா6 தி,

ட மாைல ேபா' உள

இ J@6.

6.9.38
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ந

ப

ெநறி அறிஞ! ேநாகாF நளி ெந# தெ வி நாப
மணி மாட ப தி நிழ

த நிற தொிகிலாத, ஒ
இன

பட பட6வ, ப

பா

நிற சா6கிலாத,

6.9.39

ஓ6 /ல த எ' 2லபடா, 2ரவி எ லா.

‘ர! நீ பாராF ெம ெல பளிகினா

விள/கிற;

மார9 ம ள= ெசFத மாளிைக, ம&ேறா6 ேசாதி

ேச6த7 தொிவ; அேற , தொிகில; தொித காCசி
நீாினா

இயற என நிழ

‘ேகா நிற /னிவி

எ:கிற நீர.

ெசைக /மரேன! /ளி6 ெவ

திக

கா

நிற கதிாி க&ைற தெ&றிய அைனய காCசி

பா

நிற பரைவ ைவ/ பரமைன நிக6ப, பாராF.

வா

நிற தரள பத6, மரகத ந#வ

6.9.40

ைவ த,

6.9.41

‘ேகா அவா அாி ஏ' அன /ாிசிேல! ெகாள ேநாகாF
நா அவா மிேதாF மாட
காள வா6 உைறயி வா/ க

உப6, ஓ6 நாக6 பாைவ,
ண0, வி<பி

வா அரா வி:கி கா7 மதியிைன நிக6 த வ

கKவி
ண.

6.9.42

‘ெகா&ற வா சிைல ைக ர! ெகா0 மிைட மாட /ைற

உ&ற வா க: தவான ஒCடக, அவ&ற

உப6=

ெச&றிய மணிக ஈற <டாிைன= ெசகார தி

க&ைற அ தளி6க என கKவிய நிமி6வ, காணாF!
‘வாைக ெவ; சிைலைக ர! மல6/ழ
ேதாைகய6 இCட @ம

அகி

ேவக ெவ களி&றி வ ேதா
பாகனி ெபா>

6.9.43

2ல6 த, மாைல

2ைக B:  <&ற,

ெமF5ற ேபா6 த ைதய

ேதா' பவள மாளிைகைய பாராF!

6.9.44
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‘காவல பயத ர கா6Bக களிேற! க&ற
ேதவ6த த=ச நீல காசினா
ஈவ

தொியா உள

பாவ ப

இராகத6 ஈC0 ைவ த

6.9.45

டார அன ெசF /ற பல பாராF!

‘பிைண மத6

அைனய ேநாக பாபட, பி05

ைணவைர பிாி

ேபா , ம / என

பண அயி62 எF  அ /
கண மயி

தி த= ெசFத,

வE உள

பாைவய6, ப வ ேநா/

/:வி, நைம கா

‘நா மல6 தொிய

#, அபி

கிறா6 தைம காணாF!

6.9.46

ர! ந பைட காண, வான

யா ெமாழி தொிைவ மா  ைமத  ஏ'கிறா6,
‘வா இனி= சைமத
பா ப#

இாிய

அேற ‘ எ' மா நகைர எ லா

ேபாவா6 ஒகிற பாி< பாராF!

வானர ேசைனைய காண எ
அைட த

6.9.47

ணி, இராவண ேகா2ர தி ேம நிைலைய

இனவா' இலைக தைன இைளயவ&/ இராம காC0,
ெசானவா ெசா லா வ

ண அதிசய ேதா' காைல,

அன மா நகாி ேவத, அாி /ல ெப ைம கா
ெசனி வா தட ெசெபா ேகா2ர
--------------------

பா,

உப6= ேச6தா.

6.9.48

