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 படல�  (6987 -7021) 
6.11    ம�ட ப�க� படல�  (7022-7072) 
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6.13    அ�கத� ��� படல�  (7101-7143) 
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6.106.106.106.10                இராவணஇராவணஇராவணஇராவண    வானர�வானர�வானர�வானர�    தாைனதாைனதாைனதாைன    கா�கா�கா�கா�    படல�படல�படல�படல�        (6987(6987(6987(6987----7021702170217021    ))))    
 
இராவண� ேகா�ர�தி�ேம  நி�ற நிைல 
 
கவ# உக� ெபா�த கா&களி( அ�னா� 
அவ) �ய+கி� மல� அ�� உற ெவ��� 
,வ#ைட� ெபா�- இ  ேதா)ெகா# அேனக� 
�வ#ைட� தனி ஒ� ��( என நி�றா�. 6.10.1  
  
ெபா/0த தா� இனி� ேபா� எனேலா#� 
ம/0த ந�ைக எழிலா  வ/ நா3� 
ெம/0த ேதா)க) வடேம�வி� ேம4� 
வ/0� ெச ல மிைச ெச 4� மன�தா�. 6.10.2  
  
ெச� ெபா� ெமௗ/ சிகர�க) தய�க 
அ�ெபா� ேம� வைர ேகா�ர� ஆக 
ெவ�� கா/ைன வி7�கிட ேம  நா) 
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உ�ப� மீ� நிமி� வா,கி ஒ�தா�. 6.10.3  
  
ெதா+க 9த� அைவ ஐ0ெதா# ��னி;# 
ஒ+க நி�ற திைச ஒ�பெதா# ஒ�(� 
ப+க�� நிழ  பர�பி விய�பா  
மி+� நி�ற �ைட மீ� விள�க. 6.10.4  
  
ைக� த�� கவாி விசிய காலா  
ெந&�� இ�
# உய�� நீ)வைர மீதி  
த�தி <7� அ�வி� திர) சா4� 
உ�தாீக� ெந# மா�பி� உலாவ. 6.10.5  
  
வானக�� அ�� உ��பசி வாச� 
ேத� அக� தி� திேலா�தைம ெச=வா& 
ேமனைக+ �யி/� ெம�ைமய� யா�� 
சானகி+� அழ� உ��� அய  சார. 6.10.6  
  
<ழியி� கனி இத> பைண ெம� ேதா) 
ஆழி வ0த அர ம�ைகய� ஐ?@�( 
ஏ> இர
Bனி� இர
# பயி�ேறா� 
C> இர
# �ைடD� �ைற ,�ற. 6.10.7  
  
�ைழ பB0த பிைற �) எயி( ஒ)வா) 
இைழ பB0த இள ெவ
ணில- ஈன 
�ைழ பB0த� ஒ� ��றி  �ழ�கா 
மைழ பB0தைனய ெதா�க  வய�க. 6.10.8  
  
ஓத E க) ெசவியி� வழி உ)ள� 
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சீைத சீைத என ஆ� உயி� ேதய 
நாத <ைண இைச நாரத� பாட 
ேவத கீத அமி>� அ)ளி வி7�க. 6.10.9  
  
ெவ�கர�த� அயி  வாளின� வி ேலா� 
ச�கர��� வ/ சா&- இ  வல�ேதா� 
அ�� அர+க� சதேகாB அைம0ேதா� 
ெபா�� அர�த விழிேயா� �ைட Cழ. 6.10.10  
  
க /  அ� ைக உலக� கவ�கி�ேபா� 
ந  இல�ைக �தேலா� நைவ இ ேலா� 
ெசா /  அ�� ஒ� சத ேகாB ெதாட�0ேதா� 
வி  இல�� பைடேயா� �ைட வி�ம. 6.10.11 
  
பா� இய��ந� வி,�� பர0ேதா� 
வா� இய�� மைழயி� �ர  மாG� 
ேபாி அ� க
 ��# ஆ�ளி ெப;�� 
�ாிய� கட/� நி�( �ைவ�ப. 6.10.12 
  
ந?,� அ?,� விழி நாகிய� நாணி 
வ?சி அ?,� இைட வி?ைசய� வான�� 
அ�ெசா  இ�,ைவ அர�ைபயேரா#� 
ப?சம� சிவH� இ� இைச பாட. 6.10.13  
  
ந?, க+கி எாி க
ணின� நாம+ 
க?,க�த� கைத ப�றிய ைகய� 
ம?, உக+ ��( ெசா /ன� வ வா&+ 
கி?,க�த� கிாி ஒ�தன� ,�ற. 6.10.14  
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I& �ப �லமா  வைரேயG� 
சா& �ப அாியவாய தட0ேதா) 
வா& �த கலைவ+ களி வாச� 
ேவ& �ப� என வ0� விள�ப. 6.10.15  
  
ேவ�திர�த� எாி <சி விழி+�� 
ேந�திர�த� இைற நி�(ழி நி லா+ 
கா�திர�த� மைன காவ  வி���� 
C�திர�த� பதினாயிர� ,�ற. 6.10.16  
  
இராவண� இராமைன+ காHத  
 
ேதாரண�த மணி வாயி  மிைச C  
நீ� அைண�த �கி  ஆ� என நி�றா� 
ஆரண�ைத அாிைய மைற ேத#� 
காரண�ைத நிமி� க
ெகா# க
டா�. 6.10.17 
  
இராவண� ேகாப� ெகா)3த4�   தீநிமி�த� ேதா�(த4� 
 
மB�த வாயின�; வழ�� எாி வ0� 
ெபாB�� இழி0த விழிய�; அ� ேபா>தி� 
இB�த வ�திைச; எாி0த� ெந?ச�; 
�B�த க
ணிெனா# இட� திர) ேதா)க). 6.10.18 
 
இராமைன+க
ட இராவண� ெவ�3த  
 
ஆக ராகவைன அ= வழி க
டா�; 
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மாக ராக நிைற வா) ஒளிேயாைன 
ஏக ராசியினி� எ&த எதி�+�� 
ேவக ரா� என ெவ�பி ெவ�
டா�. 6.10.19  
  
இராவண� வினா-�, சாரன� விைடD�  (7006-7020) 
 
 ‘ஏைனேயா� இவ� இராம� என� த� 
ேமனிேய  ெச&கி�ற�; ெவ�றிJ 
ேசைன <ரைரD� தொி+(க) ‘எ�( 
தா� வினாவ எதி� சார� விள���. 6.10.20  
  
 ‘இ�� இவ� “பைட இல�ைகய� ம�ன� 
த�ைக “ எ�ன4� �தி�0த சல�தா  
அ�ைக வா)ெகா# அவ) ஆக� விள��� 
ெகா�ைக நாசி ெசவி ெகா&� �ைற�தா�. 6.10.21  
  
 ‘அற+க
 அ ல� ஒ� க
 இல� ஆகி 
நிற+ க�� கட4) ேநமியி� நி�( 
�ற+க� எ&தியவ�� �றவாத 
உற+க� எ�பதைன ஓட �னி0தா�. 6.10.22  
  
 ‘ைக அவ� ெதாட அைம0த கர�தா� 
ஐய! வா/ெயா# இ= அ
ட� ந#�கJ 
ெச&த வ�ெச�வினி  திக>கி�றா� 
ெவ&யவ� �த வ�; யாாிG� ெவ&யா�. 6.10.23  
  
 ‘த0ைத ம�ைற அவ� சா�- இல வல�ேதா�;’ 
அ0தர�த� அ�� ஆ�க/ காண 
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ம0தர�திெனா#� வா,கிேயா#� 
,0தர� ெபாிய ேதா)க) திாி�தா�. 6.10.24  
  
 ‘நட0� நி�றவ� ந�� கதி� ��� 
ெதாட�0தவ�; உல� ,�(� எயி�றி� 
இட0� எ70தவைன ஒ�தவ�; ேவைல 
கட0தவ� சாிைத க
டைன அ�ேற. 6.10.25  
  
 ‘நீல� நி�றவ� ெந��பி� மக�; தி
 
Cல�� கயி(� இ�ைம �ணி0�� 
ஆல� உ
டவ� அ#� திற  மி+கா� 
கால� எ�ப� இவைன+ க�தாதா�. 6.10.26  
  
 ‘ேவறாக நி�றா�, நள� எ�G� வில�க  அ�னா�; 
ஏறா வ�ண� வழி த0தில� எ�( இராம� 
சீறாத உ)ள�� எ7சீ�ற� உ��த ெச0தீ 
ஆறாத ��ன�, அக� ேவைலைய ஆ( ெச&தா�. 6.10.27  
  
�+ கால�� ெமா&� மதியா  �ைறயி� உண�வா�, 
�+� ஆல� எழ� �ணாி� �லேவா� கல+�� 
அ+கால� உ)ளா�, கரB+� அர, ஆகி நி�றா�, 
இ+கால� நி�(� உல� ஏ7� எ#+க வ லா�. 6.10.28  
  
 ‘ேசனாபதித� அயேல, இ�) ெச&த ��றி� 
ஆனா ம��ேக, இர
# ஆடக+ ��றி� நி�றா�, 
ஏேனாாி  இராம� இல+�வ� எ�G� ஈ;டா�; 
வாேனா�த� ம���வ� ைம0த�, வ/+க
 மி+கா�. 6.10.29  
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 ‘உவ� கா
 ��த�; ��தா+கG� ஊ�� அவ� கா
; 
இவ� கா
 கைவய�; கவயா+கG� ஈ�� இவ� கா
; 
சிவ� கா
 அய� கா
 எG� �தைன� ெப�ற ெச வ� 
அவ� கா
, ெந#�ேகசாி எ�பவ�, ஆ�ற  மி+கா�. 6.10.30  
  
 ‘�ரப�, ந�ேதாளவ�, Mாி மட�க  எ�ன+ 
கரப  நக� அ�னைவ மி� உக+ கா0�கி�றா�; 
வர ப  நக� த�ைனD� ேவெரா# ேவ
B� வா��� 
சரப� அவ�; இவ� சதவ/ ஆய த+ேகா�. 6.10.31  
  
 ‘M�( க
 இல� ஆயிG� M�( எயி  எாி�ேதா� 
ேபா�( நி�றவ� பனச�; இ� ேபா�+� எலா� தாேன 
ஏ�( நி�றவ� இடப�; ம�( இவ� தன+� எதிேர 
ேதா�(கி�றவ� ,ேசடண�, அறிெவா# ெதாட�0ேதா�. 6.10.32  
  
 ‘ெவதி�ெகா) ��( எலா� ேவெரா#� வா�கி, ேமதினிைய 
��� ெநா&� எனJ ெச&தவ�, கனைலD� �னிேவா�, 
கதிரவ� மக�� இட ம��ேக நி�ற காைள 
ததி�க�, அவ�, ச�க� எ�( +கி�ற சி�க�. 6.10.33  
  
 ‘அ
ண ! ேக); இத�� அவதிD� அள-� ஒ�( உளேதா? 
வி
ணி� மீனிைன+ �ணி�பிG�, ேவைலயி� மீைன 
எ
ணி ேநா+கிG�, இ+கட  மண/ைன எ லா� 
க
ணி ேநா+கிG�, கண+கில� ‘ எ�றன� கா;B. 6.10.34  
  
இJேசைனக) ந�ைம எ� ெச&D� ‘என இராவண� ��னைக �ாித  
 
சின�ெகா) தி
திற  அர+கG�, சி(நைக ெச&தா�, 
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‘�ன�ெகா) ��தைல+ �ர�கிைன� �க7தி ேபாலா�; 
வன�க3� பட� வைரெதா(� திாித� மானி� 
இன�க3� பல எ� ெசD�, அாியிைன? ‘எ�றா�. 6.10.35 
---------------- 
 

6.16.16.16.11 1 1 1     ம�டம�டம�டம�ட    ப�க�ப�க�ப�க�ப�க�    படல�படல�படல�படல�    (7022(7022(7022(7022----    7072)7072)7072)7072)    
 
ேசைனைய+ காHமா( ேகா�ர�தி�மீ�)ள அர+க�கைள இ�னி�னாெர�( 
ெதாிவி ‘எ�( இராம� <டணைன+ ேக;ட  
 
எ�G� ேவைலயி�, இராவண�� இளவைல, இராம� 
‘க�னி மாமதி  நக� நி�( ந� வ/ கா
பா� 
��னி, வானக� MB நி�றா�கைள, �ைறயா  
இ�ன நாம�த�, இைனய� எ�( இய��தி ‘எ�றா�. 6.11.1 
 
<டண� இராவணைன+ கா;#த  
 
 ‘நா( த� �ல+ கிைள எலா� நரக�� ந#வா� 
ேச( ெச&� ைவ�தா�, உ�ப� திேலா�தைம �தலா+ 
I( ம�ைகய� �ழா�திைட+ ேகா�ர+ ��ற�� 
ஏறி நி�றவ�, ��ெதாழி  இராவண� ‘எ�றா�. 6.11.2 
 
இராவண�ேம  ,+கிாீவ� பா&த  
 
க�தி ம�ெறா�( கழ(த  �ன� விழி+ கன க) 
ெபா�� �+கன �0�ற, Cாிய� �த வ� 
,�தி அ�னவ�, ‘சிவ0த ந கனி ‘எ�( ெசா ல, 
ப�தி ேம  ப
# பா&0தவ� ஆெமன, பா&0தா�. 6.11.3 
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இராவண�ேம  பா&0த ,+கிாீவன� ேதா�ற�   (7025-7026) 
 
,ைதய�� ஓ�கிய ,ேவல�தி� உJசிைய� �ற0�, 
சிைதய� தி
திற  இராவண+ ��றிைடJ ெச�றா�, 
தைதயJ ெச�கர� பர�பிய த� ெப�0தாைத 
உதய+ ��றி� நி�( உ� ��றி  பா&0தவ� ஒ�தா�. 6.11.4 
 
ப)ள� ேபா&� ��� �ன  என� பBயிைட� பB0� 
த)3� ெபா� கிாி ச/��ற+ ேகா�ர� சா�0தா�, 
ெவ)ள� ேபா  க
ணி அ7த4�, இராவண� ேம  த� 
உ)ள� ேபா  ெச4� க7கிG+� அரசG� ஒ�தா�. 6.11.5 
 
அர�ைபய�� பிற�� நிைலெக;# ஓ#த  
 
காிய ெகா
டைல, க�ைண அ� கட/ைன+ காண� 
ெபாிய க
க) ெப�( உவ+கி�ற அர�ைபய�, பிற��, 
உாிய ��றிைட உ�� இB <>த4�, உைல-�( 
இாிய  ேபாயின மயி  ெப�� �ல� என இாி0தா�. 6.11.6 
 
,+கிாீவ� இராவண� ��ேன ெச�( நி�ற  
 
கால இ�) சி0� கதிேரா� மதைல க
H�( 
ஏல எதி�ெச�( அட  இராவணைன எ&தி 
நீலமைல �� கயிைல நி�ற� என நி�றா�; 
ஆலவிட� அ�( வர நி�ற சிவ� அ�னா�. 6.11.7 
 
வ0த காாிய� யா� ‘என வினவிய இராவணன� மா�பி� ,+கிாீவ� ���த  
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 ‘இ�திைசயி� வ0த ெபா�) எ�? ‘என, இய�பா�, 
த�தி எதி� ெச�(, திைச ெவ�( உய� தட0ேதா) 
ப�திெனா# ப��ைடயவ� உட  பைத�ப, 
��தின� உர�தி , நிமி� ைக� �ைண �ளி�ப. 6.11.8 
 
இராவண� இ�ப� ைககளா4� ,+கிாீவைன�  தா+�த  
 
தி�கிய சின�ெதா# ெச(�� எாி விழி�தா� 
ஒ�ப� திைச+கH� ஒ/�த ஒ/ ஒ�ப 
த� வன� என� �ைட தைழ�� உய� தட+ைக 
இ�ப�� எ#�� உ�� இB�தென அB�தா�. 6.11.9 
 
இராவணைனJ ,+கிாீவ� உைத�த  
 
அB�த விர  ப;ட உடல��ழி இர�த� 
ெபாB�� எழ உ(+கி எதி� �+� உட  ெபா�0தி 
கB�த விைசயி� கB� எ70� கதி� ேவலா� 
�B� தைலக) ப�திG� �க�திG� உைத�தா�. 6.11.10 
 
,+கிாீவைன இராவண� தல�தி/;#� �ைக�த  
 
உைத�தவ� அB��ைண பிB�� ஒ� கண�தி  
பைத�� உைல- உற பலதிற�� இக  பர�பி 
மத+ காிைய உ�( அாி ெநாி�� என மய+கி 
,ைத� தல� இைட கB� அB+ெகா# �ைக�தா�. 6.11.11 
 
,+கிாீவ� இராவணைன அ�+கி அவ�  இர�த�ைத+ �B�த  
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�ைக�தவ� உட  ெபாைற ,(+ெகாள இ(+கி, 
தைக�(ப)அ� வல�ெதா# தல�திைட அ�+கி, 
வைக� பிைற நிற�� எயி(ைட� ெபாறி வழ+கி� 
�ைக� ெபாழி ��+ ��தி ைக+ெகா# �B�தா�. 6.11.12 
 
இராவண� ,+கிாீவைன� ப�றி எ#��J ,ழ�(த  
 
ைக+ ெகா# �B�தவ� உட  கனக ெவ�ைப 
ைப+ ெகா# விட�� அர- என� பல ைக ப�றி 
ைம+ க# நிற�தவ� மற�ெதா# �ற�தி  
தி+ெகா# ெபா��� உற ெந��ெபா# திாி�தா�. 6.11.13 
 
இராவணைனJ ,+கிாீவ� அகழியி  த)3த  
 
திாி�தவ� உர�தி� உகி� ெச�(� வைக ��தி 
ெப��� உய� தட+ ைகெகா# அ#�� இைட பிB�� 
க��� அழி-ற� திாி திற�� எயி  கண�� அ�( 
எாி�தவைன ஒ�தவ� எ#�� அகழி இ;டா�. 6.11.14 
 
இராவண� ,+கிாீவைன அகழியி  த)ள அ=வி�வ�� ஒ�ேசர அகழியி  <>த  
 
இ;டவைன இ;ட அகழி  கBதி� இ;டா� 
த;ட உயர�தி� நிமி�� தச �க�தா�; 
ஒ;ட உடேன அவG� வ0� அவைன உ�றா�; 
வி;Bல� �ர
# இ�வ� ஓ� அகழி� <>0தா�. 6.11.15 
 
,+கிாீவ� இராவண� இ�வ�� ம�ேபா� �ாித    (7037-7046) 
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வி70தன�, ,ழ�றன�; ெவ�
டன�, திாி0தா�; 
அ70தின�, அ70தில�; அக�றில�. அக�றா�; 
எ70தன�, எ7�திலா; எதி�0தன�, �தி�0தா�; 
ஒழி0தன�, ஒழி0தில�; உண�0தில�க), ஒ�(�. 6.11.16 
 
அ0தர அ�+க� மக� ஆழி அக> ஆக 
,0தர� உைட+ கர� வ/�ப ஒ� ,ழி ப;# 
எ0திர� என� திாி இர+க� இ  அர+க� 
ம0தர� என கைடD� வா/ையD� ஒ�தா�. 6.11.17 
 
ஊ(ப# ெச��ன  உைட0� அகைழ உ�ற 
ஆ( பட�கி�றன என� படர அ�னா� 
பா( ெபா�கி�றன பர0தைவ என� ேபா& 
ஏறின� வி,�பிைட; இாி0த உல� எ லா�. 6.11.18 
 
�ர ெந# வானி� மைலD� ,டரவ� ேச& 
காாிெனா# ேம� நிக� கா& சின அர+க� 
தா�ைடய ேதா)க) பல-� த7வ நி�றா�; 
ஊாிெனா# ேகா) க�- தாைதையD� ஒ�தா�. 6.11.19 
 
ெபா�� அம� வி,�பிைட உட�( ெபா� ேபா>தி  
ெச� கதிரவ� சி(வைன� திர) �ய�தா  
ம�கல வய�� ஒளி மைற�த வ  அர+க� 
ெவ� கதி� கர0த� ஒ� ேமக� என  ஆனா�. 6.11.20 
 
 E�ர மட0ைதய� கிட0� அலற ேநானா� 
மா�ர� அட�க4� இாி0� அயர வ� தா) 
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மீ�ர மட�க  என ெவ� கதிரவ� ேச& 
ேகா�ர� அட�க இBய தனி �தி�தா�. 6.11.21 
 
ஒ�( உற வி70த உ�ைம� ெதாடர ஓடா 
மி�தொி எயி�றி� ஒ� ேமக� வி7� எ�ன 
‘தி�றி#வ� ‘எ�( எ7 சின� திற  அர+க� 
பி� ெதாடர வ0� இ� கர� �ைண பிB�தா�. 6.11.22 
 
வ0தவைன நி�றவ� வ/0� எதி� மைல0தா� 
அ0தகG� அ?சிட நில�திைட அைர�தா�; 
எ0திர� என+ கB� எ#�� அவ� எறி0தா�; 
க0�க� என+ கB� எ70� எதி� கல0தா�. 6.11.23 
 
பB0தன� பர0தன� பர0த� ஒ� ெந��பி� 
ெகா#? சின� �தி�0தன� உர�தி� மிைச ��த 
ெந#? ,வ� பிள0தன; ெநாி0த நிமி� ��ற�; 
இB0தன தக�0தன இல�ைக மதி  எ���. 6.11.24 
 
ெசறி0� உய� கற�� அைனய� ேமனிநிைல ேதரா�, 
பிறி0தன� ெபா�0தின� என� தொித  ேபணா�, 
எறி0தன�க), எ&தின�க) இ�ன� என, �� நி�( 
அறி0தில� அர+க��; அம��ெதாழி  அய�0தா�. 6.11.25 
 
,+கிாீவ� வர+ காணா� இராம� தள�0� சா&த  
 
இ�ன� ஓ� த�ைம எ&�� அளைவயி�, எழி/ வ
ண�, 
ம�Gயி� அைனய காத  �ைணவைன வர- காணா�, 
‘உ�னிய க�ம� எ லா� உ�ெனா# �B0த ‘எ�னா, 
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த� உண�- அழி0�, சி0ைத அல�வ0� தள�0�, சா&0தா�. 6.11.26 
 
இராம� வ�0தி� �ல��த  (7048-7052) 
 
 ‘ஒ�றிய உண�ேவ ஆய ஓ� உயி�� �ைணவ! உ�ைன 
இ�றி யா� உளனா& நி�(, ஒ�( இய�(வ� இையவ� அ�றா ; 
அ�றிD� �யர�� இ;டா&, அமரைர; அர+க�+� எ லா� 
ெவ�றிD� ெகா#�தா&, எ�ைன+ ெக#�த� உ� ெவ�ளி ‘எ�றா�. 6.11.27 
 
 ‘தெ&வ ெவ�பைடD�, தீரா மாய��, வ ல தீேயா� 
ைகயிைட� �+கா&; நீ ேவ( எ= வண� கட�தி, காவ ? 
ைவய� ஓ� ஏ7� ெப�றா  வா>ெவேன? வாரா& ஆகி�, 
உ&வேன? தமியேனG+� உயி� த0த உதவிேயாேன! 6.11.28 
 
 ‘ஒ�றாக நிைனய ஒ�றா& விைள0த� எ� க�ம�; அ0ேதா! 
எ�றாG� யாேனா வாேழ�. ‘நீ இைல ‘என-� ேகேள�; 
இ�( ஆய பழிD� நி�க, ெந#? ெச�+கள�தி  எ�ைன+ 
ெகா�றா& நீ அ�ேறா? நி�ைன+ ெகா 4ேம  �ண�க) தீேயா�. 6.11.29 
 
 ‘இற0தைன எ�ற ேபா�� இ�0� யா�, அர+க� எ�பா� 
திற�தைன உலகி� நீ+கி, பி� உயி� தீ�ெவேனG�, 
“�ற0த�� ப
பி� ஆய உயிெரா#� ெபா�0தினாைன 
மற0தன�, வ/ய� ‘‘ எ�பா�; ஆதலா  அ�-� மா;ேட�. 6.11.30 
 
 ‘அழிவ� ெச&தா&, ஐய! அ�பினா  அளிய� ேதG+� 
ஒழி- அ�� உதவி ெச&த உ�ைன யா� ஒழிய வாேழ�; 
எ7ப� ெவ)ள� த�னி� ஈ
# ஒ�ேப� எ?சா� ஏகிJ 
ெச7நக� அைட0த ேபா��, இ� �ய� தீ�வ� உ
ேடா? 6.11.31 
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,+கிாீவ� இராவண� அவமான� அைடய அவன� �Bமணிகைள� 
பறி��+ெகா
# இராமைனயைடத  
 
எ�( அவ� இர��� கால��, இ�வ�� ஒ�வ� த�மி  
ெவ�றில� ேதா�றிலாரா& ெவ?சம� விைள+�� ேவைல, 
வ�திற  அர+க� ெமௗ/ மணிகைள வ/யி� வா�கி, 
‘ெபா�றிென� ஆகி� ந�( ‘எ�(, அவ� ெவ)க, இவG� ேபா0தா�.
 6.11.32 
 
,+கிாீவ� தா� ெகாண�0த மணிகைள இராமபிரா� தி�வBயி  ைவ�� 
வண��த  
 
ெகா7 மணி �Bக) ேதா(� ெகா
ட ந  மணியி� I;ட� 
அ7� அய�-(கி�றா�த� அB�தல� அதனி  C;B, 
ெதா7�, அய  நாணி நி�றா�; �யவ� இ�வேரா#� 
எ7ப� ெவ)ள� யா+ைக+� ஓ� உயி� எ&தி�( அ�ேற. 6.11.33 
 
இராம� ,+கிாீவைன மா��ற� த7வி+ க
ணீ� ெசாாித  
 
எ�� உற+ கிழி0த �
ணி� இழி ெப�� ��திேயா#� 
���ல�� அர+க�த�ைன� தீ
Bய தீைம ேபாக, 
அ�பைன அமர� � /, ம?சன� ஆ;B வி;டா�, 
த�ெப� நயன� எ�G� தாமைர ெசாாிD� நீரா . 6.11.34 
 
,+கிாீவைன ேநா+கி இராமபிரா� I(த  (7056-7059) 
 
 ‘ஈ�கி�ற� அ�ேற, எ�ற� உ)ள�ைத; இ��� அ��� 
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ேப�கி�ற� ஆவி; யா+ைக ெபய�கி�ற� இ ைல; பி�ைன, 
ேத�கி�ற சி0ைத அ�ேறா திைக�தைன? ‘எ�(, ‘ெத) நீ� ‘ 
ேசா�கி�ற அ�வி+ க
ணா� �ைணவைன ேநா+கிJ ெசா 4� : 6.11.35 
 
 ‘க /G� வ/ய ேதாளா&! நி�ைன அ+ க�ைண இ ேலா� 
ெகா 4த  ெச&தா� ஆகி�, ெகா#ைமயா  ��ற� ேபணி, 
ப ெப�� பகழி மாாி ேவெரா#� பறிய Eறி, 
ெவ /G�, ேதா�ேற� யாேன அ லேனா, விளி0திலாேத�? 6.11.36 
 
 ‘ெப�ைமD� வ�ைம தாG�, ேப� எழி  ஆ
ைம தாG�, 
ஒ�ைமயி� உணர ேநா+கி�, ெபாைறயின� ஊ�ற� அ�ேற! 
அ�ைமD� அட�0� நி�ற பழிையD� அய��தா& ேபால, 
இ�ைமD� ெக#�தா& அ�ேற? எ� நிைன0� எ� ெச&தா& நீ? 6.11.37 
 
 ‘இ0 நிைல விைரவி� எ&தா�, இ��ைண தா>�தி ஆயி�, 
ந  Oத  சீைதயா  எ�? ஞால�தா  பய� எ�? ந�பி! 
உ�ைன யா� ெதாட�ெவ�; எ�ைன� ெதாட�� இ= உலக�; எ�றா , 
பி�ைன எ�, இதைன+ ெகா
#? விைளயாB, பிைழ�ப ெச&தா&! ‘ 6.11.38 
 
,+கிாீவ� தா� இராவணைன+ ெகா�( சீைதையJ சிைற மீ;# வாராதத� 
ெசயலற- ேதா�ற வ�0தி+ I(த  (7060-7063) 
 
 ‘கா;Bேல க7கி� ேவ0த� ெச&தன கா;ட மா;ேட�; 
நா;Bேல �கனா� ெச&த ந�ைமைய நய+க மா;ேட�; 
ேக;Bேல நி�( க
#, கிளிெமாழி மாதராைள 
மீ;Bேல�; தைலக) ப��� ெகாண�0திேல�, ெவ(�ைக வ0ேத�. ‘ 6.11.39 
 
 ‘வ�பைக நி�க, எ�க) வானர� ெதாழி4+� ஏ�ற 
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��பைக கா;#� யாேனா �க>� பைக+� ஒ�வ� ேபாலா�? 
எ�பைக தீ��� எ� ஆவி அரெசா#� என+�� த0த 
உ�பைக உன+�� த0ேத�; உயி� ,ம0� உழலா நி�ேற�. ‘ 6.11.40 
 
 ‘ெச��+�� சிவ0த ெச�க
 திைச நிைல+ களி�றி� சீ�ற+ 
ெகா��+�� �ைற0த அ�ேற, எ�Gைட+ �ர+�� ��ேதா)? 
“அ��+� ��� ெச�( உ� அ��பைக அ(�ப� “ எ�( 
ெவ�� உ�ற மன��, யாG�, தீ� இ�றி, மீள வ0ேத�. 6.11.41 
 
E வ/ கா;#� சி0ைத O� ெப�0�த�, வ�ேபா� 
ேவ  வ/ கா;#வா�+��, வி வ/ கா;#வா�+��, 
வா வ/ கா;B� ேபா0த வளநக� �+�, ம�( எ� 
கா வ/ கா;B� ேபா0ேத�; ைகவ/+� அவதி உ
ேடா? 6.11.42 
 
,+கிாீவன� ெவ�றிJ ெசயைல <டண� விய0�ைர�த  (7064-7068) 
 
இ�னன பல-� ப�னி, இைற?சிய �Bய� நாணி, 
ம�னவ� ம�ன� ���, வானர ம�ன� நி�ப, 
அ�னவ� த�ைன ேநா+கி, அழகைன ேநா+கி, ஆழி 
மி� என விள��� ைப�9
 <டண� விள�ப4�றா�. 6.11.43 
 
 ‘வா�கிய மணிக), அ�னா� தைலமிைச ெமௗ/ ேமேல 
ஓ�கிய அ லேவா? ம�(, இனி அ�பா  உய�0த� உ
ேடா? 
தீ�கின� சிர�தி� ேம4�, உயிாிG�, சீாி� அ�மா! 
<�கிய �கைழ எ லா� ேவெரா#� வா�கி வி;டா&! 6.11.44 
 
 ‘பா� அக� ,ம0த பா�பி� பணாமணி பறி+க ேவ
B�, 
வா� கழ  கா/னாேல க ல வ லவைன ��னா, 
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தா�ெக7 ெமௗ/ ப�தி� தனிமணி வ/தி� த0த 
<ரைத, விைட வேலா��� �BDேமா? ேவ(� உ
ேடா? 6.11.45 
 
 ‘க� மணி க
ட�தா�த� ெச�னியி  கைற ெவ
 தி�க), 
ப� மணிவ
ண� மா�பி� ெச�மணி, பறி�தி;டா4� 
த� மணி இைம+�� ேதாளா&! தச�க� �Bயி  ைத�த 
தி�மணி பறி��� த0த ெவ�றிேய சீாி� அ�ேறா? 6.11.46 
 
 ‘ெதாB மணி இைம+�� ேதாளா&! ெசா  இனி ேவ(� உ
ேடா? 
வB மணி வயிர ஒ) வா) சிவ�வயி� வா�கி+ ெகா
டா� 
�B மணி பறி�தி;டாேயா? இவ� இனி �B+�� ெவ�றி+� 
அB மணி இ;டா& அ�ேற? அாி�ல�� அரச! ‘எ�றா�. 6.11.47 
 
இராமG� ,+கிாீவன� ெவ�றிைய விய0� பாரா;#த  
 
 ‘ெவ�றி அ�( எ�(�, ெவ�றி <ர�+� விள�ப� த+க 
ந�றி அ�( எ�(� அ�(; நா  நில� எயி�றி  ெகா
ட 
ப�றி அ�( ஆகி , ஈ� ஆ� இய�(வா� பாிவி�? ‘எ�னா, 
‘இ�( இ� ெவ�றி ‘எ�( எ�( இராமG� இர�கிJ ெசா�னா�. 6.11.48 
 
கதிரவ� மைறத  
 
 ‘த� தனி� �த வ�, ெவ�றி� தச�க� �Bயி� த0த, 
மி� தளி��� அைனய ப மா மணியிைன ெவளியி  க
டா�; 
‘ஒ�( ஒழி�� ஒ�( ஆ� ‘எ�(, அ= அர+கG+� ஒளி�பா� ேபால, 
வ�தனி+ ��(+� அ�பா , இரவிD� மைறய� ேபானா�. 6.11.49 
 
இராம� த� இ��பிட�ைத அைடத  
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க��  வ0� இ(�த காைல, ைகவிள+� எ#�ப, காவ  
ெவ� கழலர+க� ெமௗ/ விள+கேம விள+க� ெச&ய, 
ெச�கதி� ைம0த� ெச&த ெவ�றிைய நிைறய� ேத+கி� 
ெபா�கிய ேதாளினாG� இழி0� ேபா&, இ�+ைக �+கா�. 6.11.50 
 
தா>-�ற இராவண� ேகா�ர�ைத  வி;Bற�கிJ ெச 4த  
 
எ�றாG� இைனய த�ைம எ&தாத இல�ைக ேவ0த�, 
‘நி�றா�க) ேதவ� க
டா� ‘ எ�ப� ஓ� நாண� நீள, 
அ�( ஆயமகளி� ேநா+க� ஆடவ� ேநா+க� ஆக, 
ெபா�றா� ெபா�றினா�; த� �க> என இழி0�, ேபானா�. 6.11.51 
------------------- 
 
6.16.16.16.12222        அணிஅணிஅணிஅணி    வ����வ����வ����வ����    படல�படல�படல�படல�        (7073(7073(7073(7073----    7100  )7100  )7100  )7100  )    
 
மான�தா  வ�0திய இராவண� அர
மைனயி  ��0� ப#�த  
 
மான�தா  ஊ�ற� ப;ட ம�ம�தா�, வதன� எ லா� 
Iன  தாமைரயி� ேதா�ற, வா� ெதா#� ேகாயி  �+கா�; 
பான�தா� அ ல�; தெ&வ� பாடலா� அ ல�; ஆட  
தான�தா� அ ல�; ெம ெல� சயன�தா�; D� தாரா�. 6.12.1 
 
இராவணன� ெவ&�யி�+�� ேதா�ற� 
 
ைவ எயி�றா4�, ேநரா மணி இழ0� இர�கலா4�, 
ைப உயி��� அய�� ேப> வா&� ப தைல� பர�பினா4� 
ெம&யைன, திைரயி� ேவைல ெம�மல�� ப)ளி ஆன 
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ஐயைன, பிாி0� ைவ�� அந0தேன அர+க� ேவ0த�. 6.12.2 
 
சா���ல� எ�G� ஒ�றன� வரவிைன வாயி  காவல� இராவணG+�� 
ெதாிவி�த  
 
தாயிG� பழகினா�+�� த� நிைல தொி+க  ஆகா 
மாய வ  உ�வ�தா� �� வ�த4�, வாயி  கா�பா�, 
"ேசயவ� ேசைன ந
ணி, ெச& திற� தொி�தி நீ “ எ�( 
ஏயவ� எ&தினா� ‘எ�( அரசைன இைற?சிJ ெசா�னா�. 6.12.3 
 
இராவணன� க;டைளயா  உ)ேள ெச�ற சா���ல� பைகவ� 
திற���தானறி0தவ�ைற அவG+� எ#��ைர�த (7076-7079) 
 
 ‘அைழ ‘என, எ&தி, பாத� வண�கிய அறிஞ�த�ைன, 
‘பிைழ அற அறி0த எ லா� �தி ‘எ�( அர+க� ேபச, 
�ைழ உ( சீய� அ�னா� �க�தினா  அக�ைத ேநா+கி, 
�ைழD( ெம&ய�, ைபய, வர��ைற Iற4�றா�. 6.12.4 
 
 ‘<ாிய! <ர� ஏவ, பதிென7 ெவ)ள� ேதா#�, 
மா�தி, ேமைல வாயி  உழிைஞேம  வ�வதானா�; 
ஆாிய�, அைம0த ெவ)ள� அ�தைனேயா#�, ெந�றிJ 
Cாிய� ைம0த� த�ைன� பிாியல� நி�கJ ெசா�னா�. 6.12.5 
 
 ‘அ�றிD�, பதிேன> ெவ)ள�� அாிெயா#� அரச� ைம0த�, 
ெத� திைச வாயி  ெச&D� ெச� எலா� ெச&வதானா�; 
ஒ�( ப�� ஏ7 ெவ)ள� கவிெயா#� �ைணவேரா#� 
நி�றன�, நீல� எ�பா�, �ணதிைச வாயி  ெந�றி. 6.12.6 
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 ‘இ�பாி� இைய0த காD� கனிD� ெகா
#, இர
# ெவ)ள� 
ெவ�� ெவ? ேசைன+� எ லா� உண- த0� உழலவி;டா�; 
உ�பிைய, வாயி  ேதா(� நிைல தொி0� உணரJ ெசா�னா�; 
த�பிD� தாG� நி�பதாயினா�; சைம- இ� ‘எ�றா�. 6.12.7 
 
இராவண� நாைளேய பைகயிைன ஒழி�ேப� என ெவ�
#ைர�த  
 
சா���ல� இதைனJ ெசா ல, தழ  ெசாாி த(கணாG� 
‘பா��� ஊழி வடைவ ெபா�க, ப#வ� ப#மா பா��தி; 
ேபா�� �ளி �ைட�ெப�, நாைள அவ� உட  ெபாைறயி� நி�(� 
ேத��� ஊ( ��தித�னா  ‘ எ�றன�, எயி( தி�னா. 6.12.8 
 
இராவண� மலரைணைய வி;ெட70� ம0திராேலாசைன ம
டப�தி  அம�த  
 
மா அைண நீல+ ��ற�� இளெவயி  வள�0த� எ�ன, 
� அைண ��திJ ெச+க�J ,வ# உற� ெபா/0த ேதாளா�, 
ஏ அைண வாிவி  காம� கைணபட எாியா நி�ற 
9 அைண ஆற, ேவ( ஓ� �ைன மணி இ�+ைக �+கா� 6.12.9 
 
இராவண� அைமJச�கைள அைழ�த  
 
ெச&வன �ைறயி� எ
ணி, திற�திற� உண�வி� ேதர, 
ைம அ( மரபி� வ0த அைமJசைர, ‘வ�க ‘எ�றா�; 
ெபா& என� பளி�கி� ஆய இ�+ைகயி� �ற�ைதJ ,�றி, 
ஐ இர
# ஆய ேகாB ேப&+கண� கா�ப� ஆ+கி. 6.12.10 
 
அைமJச�கைள ேநா+கி இனிJ ெச&ய�த+க� யா� என வின-த  
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அள0� அறிவாிய� ஆய அைமJசைர அட�க ேநா+கி, 
‘வைள0த� �ர�கி� ேசைன, வாயி க) ேதா(� வ0�; 
விைள0த� ெப��ேபா� எ�( வி;ட�; விடா�, ந�ைம 
உைள0தன�; எ�ன எ
ணி? எ� ெசய�� உாிய? ‘எ�றா�. 6.12.11 
 
நி��ப� I(த  (7084-7085) 
 
 ‘எ7ப� ெவ)ள�� உ�ற �ர+கின� எயிைல ��(� 
த7வின எ�( ெச&ய� த+க� சைமதி ேபாலா�; 
அ7வ நீ� ேவைல அ�ன� ஆயிர ெவ)ள� அ�ேற? 
உழிைஞைய� �ைட+க, ெநாJசி உJசியி  ெகா
ட� உ� ஊ�. ‘ 6.12.12 
 
 ‘எ7, ம7, த
#, ேவ , வா), இைல ெந#? Cல�, எ�( இ� 
�7�த� பைடக) ஏ0தி, இரா+கத� �ைன0த ேபா�, 
ெதா7� த� பைடக) �� இ;#, ஓ#வா� ,ர�க) எ�றா , 
வி7மி�, �ர�� வ0� ெவ(� ைகயா  ெகா)3� ெவ�றி. 6.12.13 
 
மா/ I(த  (7086-7088) 
 
 ‘ஈ� இவ
 நிக>Jசி ‘எ�னா, எாி விழி��, இBயி� ந+�, 
9தல�� அB�த ைகய�, நி��ப� எ�( ஒ�வ� ெபா�க, 
‘ேவதைன+ காம� அ0ேதா ேவெரா#� ெக#�த� ‘எ�னா, 
மா�ல� தைலவ� பி�G� அ�பி� ஓ� மா�ற� ெசா�னா�. 6.12.14 
 
�+� எாிம#��, இ= ஊைர� ெபாB ெச&� ேபாயினா��J 
ச+கர� உ
ேடா, ைகயி ? தச�க� தைலக) ஆன 
இ+ கிாி ப�தி� ெமௗ/ இனமணி இட0� ெகா
ட 
,+கிாிவ��� உ
ேடா, Cல�� வா3� ேவ4�? 6.12.15 
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 ‘ெதாைட+ கல0� இராம� வாளி ேதா�(த  ��ன�, ேதா�றா 
இைட+� அலம�த  ெச&D� �ைலயினா) த�ைன ஈ0�, 
பைட+கல� உைடய நா�, அ� பைட இலா� பைடைய, ஈ
ட 
அைட+கல� ��வ� அ லா , இனி� ��� அரH� உ
ேடா? 6.12.16 
 
இராவண� மா/ைய+ கB0�ைர+க, அவ� ஒ�(� ேபசா� அட��த  
 
எ��ழி மா/த�ைன எாி எழ ேநா+கி, ‘எ�பா  
வ�பழி த�தி ேபாலா�; வர��ைற அறியா வா��ைத, 
அ�� அழி சி0ைத த�னா  அடாதன அைறய  ‘எ�றா�, 
பி�பழி எ&த நி�றா�; அவ� பி�ைன� ேபJ, வி;டா�. 6.12.17 
 
இராவண� த� ேசைனகைள அணிவ��� நா�றிைச வாயி கைளD� கா�� நி�க� 
பணி�த  (7090-7094) 
 
 ‘கா;Bய கால ேகய� ெகா7 நிண+ க�ைற கால� 
தீ;Bய பைட+ைக <ரJ ேசைனயி� தைலவ! ெத)ளி 
ஈ;Bய அர+க� தாைன இ�E( ெவ)ள� ெகா
#, 
கீ>�திைச வாயி  நி�றி, நி� ெப�� கிைளயிேனா#�. ‘ 6.12.18 
 
 ‘கால� த� களி��� தீ��த மேகாதர+ காைளேய! ேபா&, 
மா  ஒ�(� மன�� <ர மாெப�� ப+கேனா#� 
Iல� ெகா) �ர�ைக எ லா� ெகா 4தி ெவ)ள� ஆன 
நா  ஐ�பேதா#� ெச�( நம� திைச வாயி  ந
ணி. 6.12.19 
 
 ‘ஏ�ற� எ�, ெசா /? வ வி  இ0திர� பைகஞ! அ0நா) 
கா�றிG+� அரச� ைம0த� க#ைம நீ க
ட� அ�ேற? 
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E�( இர
# ஆய ெவ)ள O� ெப�� பைடஞ� ,�ற, 
ேம  திைச வாயி  ேச�தி விBவத� ��ன� <ர! 6.12.20 
 
 ‘இ0 ெந#� கால� எ லா� இைமயவ�+� இ(தி க
டா&; 
�� ெந#� �ர�கி� ேசற  � /�; �க7� அ�றா ; 
அ0 ெந# Mல� தாைன அதெனா#� அைமJசேரா#� 
ெதா  ெந#, நகாி கா+க வி�பா+க! ‘எ�னJ ெசா�னா�. 6.12.21 
 
 ‘கடகாி, �ரவி, ஆ), ேத� கமல�ேதா� உல�+� இ�பா  
�ைட உள ெபா�� ெகா
# ேபா� ெபறா� ெபா��கி�ற 
இைட இைட மிைட0த ேசைன இ�E( ெவ)ள� ெகா
#, 
வடதிைச வாயி  கா�ேப� யா� ‘என வ��� வி;டா�. 6.12.22 
 
க��  நீ�கி� ெபா7� �ல�த  
 
கல�கிய க��  ஆகி நீ�கிய க�ப�, காH� 
நல� கிள� ேதவ�+ேகேயா, நா�மைற �னிவ�+ேகேயா, 
ெபால� ெக7 சீைத+ேகேயா, ெபா�வ/ இராம�ேகேயா, 
இல�ைகய� ேவ0த�ேகேயா, எ லா�+�� ெச&த� இ�ப�. 6.12.23 
 
கதிரவ� ேதா�ற� 
 
அளி�தக- இ லா, ஆ�ற  அைம0தவ� ெகா#ைம அ?சி, 
ெவளி�பட  அாி� எ�( உ�னி, ேவதைன உழ+�� ேவைல, 
களி�தவ� களி�� நீ+கி, கா�பவ� த�ைம+ க
H�( 
ஒளி�தவ� ெவளி�ப;# எ�ன, கதிரவ� உதய� ெச&தா�. 6.12.24 
 
வானர ேசைனக) இல�ைகயி� வாயி கைள வைள��+ ெகா)3த  



26 

 

 
உைள��(� ஓத ேவைல ஓ�� அைல ஒ#�க� ���ப, 
அள�ப அ�� �ளி ,
ண�, ஆைசக) அைல�ப, 9ச  
இைள�ப அ�0 தைலவ�, ��ன� ஏவ/�, எயிைல ��(� 
வைள�தன�; விBய, த�த� வாயி க) ேதா(� வ0�. 6.12.25 
 
வானர ேசைனக) ஆரவாாி�ப ,+கிாீவG� இல+�வG� ��ெச ல இராம� 
எ70� ெச 4த  
 
த0திர� இல�ைக M�� மதி/ைன� த7வி� தாவி, 
அ0தர+ �ல� மீ� சி0த, அ
ட�� கிழிய ஆ��ப, 
ெச0தனிJ ,டேரா� ேசD� த�பிD� ��� ெச ல, 
இ0திர� ெதா7� வா>�த; இராமG� எ70� ெச�றா�. 6.12.26 
 
வானர ேசைனகளா  வைள+க�ப;ட இல�ைகயி� ேதா�ற� (7099-7100) 
 
E� கட  �லவரா4� Oனி�ப அ�� வல�த� ஆய 
ேவ  கட  தாைன ஆன விாிகட  வி7�கி�ேறG� 
கா�+ கட  �ற�த� ஆக, கவி+கட  வைள0த கா;சி, 
பா�கட  அ7வ�� உ)ள� ஒ�த�, அ� பதக� M��. 6.12.27 
 
அல� இலா அர+க� ேசைன அக�பட, அாியி� தாைன, 
வைலெகாலா� எ�ன, ,�றி வைள�த மாநகர� ம�ேனா 
கைல�லா� பரைவ ஏ7� கா  கிள�0� எ70த கால�� 
உல� எலா� ஒ��� IB, ஒ��கினேவD� ஒ+��. 6.12.28 
------------ 
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6.16.16.16.13  3  3  3  அ�கதஅ�கதஅ�கதஅ�கத    ������������    படல�படல�படல�படல�        (7101 (7101 (7101 (7101 ----    7143)7143)7143)7143)    
 
வடதிைச வாயி/  நி�( இராவணைன எதி�ேநா+கியி�0� அவைன+ காணாத 
இராம�, தா� க�தியதைன <டணG+� எ#��ைர�த  
 
வ)ள4� விைரவி� எ&தி, வடதிைச வாயி  ��றி, 
ெவ)ள� ஓ� ஏ7 ப��+ கணி�த ெவ? ேசைனேயா#�, 
க)ளைன வர- ேநா+கி நி�றன�, கா
கிலாதா�, 
‘ஒ)ளிய� உண�0ேத� ‘எ�னா, <டண�� �ப� ஆனா�. 6.13.1 
 
 ‘��வ� ஒ�வ� த�ைன இ=வழி விைரவி  �
B, 
“மாதிைன வி#திேயா? “ எ�( உண��தேவ, ம(+�� ஆகி�, 
கா�த  கட� எ�( உ)ள� க�திய�, அறG� அஃேத; 
நீதிD� அஃேத ‘எ�றா� க�ைணயி� நிைலய� அ�னா�. 6.13.2 
 
இராமன�  ேக;ட <டணG� ,+கிாீவG� இல+�வG� த�த� க��திைன� 
ெதாிவி�த  
 
அர+க� ேகா� அதைன+ ேக;டா�, ‘அழகி�ேற யா�� ‘எ�றா�; 
�ர�� இன�� இைறவ� நி�றா�, ‘ெகா�றவ�� உ�ற� ‘எ�றா�; 
‘இர+கம� இ7+க� ‘எ�றா�, இைளயவ�; ‘இனி, நா� அ�� 
�ர+�வ� அ லா , ேவ( ஓ� ெசா  உ
ேடா? ‘எ�னJ ெசா�னா�. 6.13.3 
 
இராவண�பா  �தG�பிJ சமாதான� ெச&� ெகா)3த  Iடா� என 
இல+�வ� எ#��ைர�த  (7104-7107) 
 
 ‘ேதசிையJ சிைறயி  ைவ�தா�; ேதவைர இ#+க
 ெச&தா�; 
9,ர�+� அல+க
 ஈ0தா�; ம�Gயி� �ைட��� தி�றா�; 
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ஆைசயி� அள-�, எ லா உலக�� தாேன ஆ)வா�, 
வாசவ� தி�-� ெகா
டா�; வழி அலா வழிேம  ெச வா�. 6.13.4 
 
 ‘வாழியா&! நி�ைன அ�( வர�� அ( �யாி� ைவக, 
C>- இலா மாய� ெச&�, உ� ேதவிைய� பிாி- C>0தா�; 
ஏைழபா  இர+க� ேநா+கி, ஒ� தனி இக  ேம  ெச�ற, 
ஊழி கா
கி��� வா>நா) உ0ைதைய உயி� ப
# உ
டா�. 6.13.5 
 
 ‘அ�னவ� தன+�, மாைத விB , உயி� அ�3வாேய , 
“எ�Gைட நாம� நி��� அள- எலா� இல�ைக M�� 
ம�னவ� நீேய ‘‘ எ�(, வ0� அைட0தவ�� வாயா  
ெசா�ன ெசா  எ� ஆ�? ��ன� C3ற- எ� ஆ�? ேதா�றா ! 6.13.6 
 
 ‘அற� த� தவ�ைத ஆD� அ�ளினா , அவ�ைற ��(� 
மற0தைன எனிG�, ம�( இ= இல�ைகயி� வளைம ேநா+கி, 
“இற0� இ� ேபாத  தீ� “ எ�( இர�கிைன எனிG�, எ
ணி�, 
சிற0த� ேபாேர ‘எ�றா�; ேசவக� �(வ  ெச&தா�. 6.13.7 
 
நீ I(வேத �B- ஆயிG� �தைன அG�பி நம� க��திைன� ெதாிவி�த  
நீதியா�� என இராம� இல+�வG+�+ I(த  
 
 ‘அய��தில�; �B-� அஃேத; ஆயிG� அறிஞ� ஆ&0த 
நய� �ைற E/� நீதி நா� �ற0� அைமத  ந�ேறா? 
�ய��ைற வ/யேரG�, ெபாைறெயா#� ெபா�0தி வா>த  
சய� �ைற; அறG� அஃேத ‘எ�( இைவ சைமயJ ெசா�னா�. 6.13.8 
 
அ�கதைன� �தG��த  நல� என இராம� <டண� �த/ேயாாிட��� 
ெதாிவி�த  
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 ‘மா�தி இ�G� ெச /�, ம�( இவ� அ�றி வ0� 
சா�ந� வ/ேயா� இ ைல எ�ப� சா�� அ�ேற? 
ஆ�, இனி ஏக� த+கா�? அ�கத� அைமD�; ஒ�னா� 
<ரேம விைள�பேரG�, தீ� இ�றி, மீள வ லா�. 6.13.9 
 
யாவ�� ந�( என இைசய இராம� அ�கதைன ேநா+கி �� ெச�( வ�க 
என+Iற, அவ� ெப�மகி>JசிD(த  
 
 ‘ந�( ‘என, அவைன+ Iவி, ‘ந�பி! நீ ந
ணலா�பா  
ெச�(, இர
# யி� ஒ�ைறJ ெச�பிைன த�தி ‘எ�றா�; 
அ�( அவ� அ�ள� ெப�ற ஆ
தைக அல�க  ெபா�ேதா) 
��றிG� உய�0த� எ�றா , மன நிைல Iறலாேம? 6.13.10 
 
இராவணனிட� யா� Iறேவ
#வ� யா� ‘என வினவிய அ�கதG+� இராம� 
அவ�ைற� ெதா���ைர�த  (7111-7112) 
 
 ‘எ� அவ�� �ப�? ‘எ�ன, ‘ஏ0திைழயாைள வி;#� 
த� உயி� ெப(த  ந�ேறா? அ�( எனி�, தைலக) ப��� 
சி�ன பி�ன�க) ெச&ய, ெச�+கள� ேச�த  ந�ேறா? 
ெசா�னைவ இர
B� ஒ�ேற �ணிக ‘‘ எனJ ெசா /# ‘எ�றான 6.13.11 
 
 ‘அற� �ைற அ�(, <ர�+� அழ�� அ�(, ஆ
ைம அ�(, 
மற� �ைற அ�(, ேசம� மைற0� உைற0� ஒ��கி வா>த ; 
நிற�� உற வாளி ேகா�� ேந� வ0� நி��� ஆகி� 
�ற�� உற எதிேர வ0� ேபா�தர� �க தி ‘எ�றா�. 6.13.12 
 
அ�கத� இராவண�பா  �தனாக விைர0� ேசற  
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பா�மிைச வண�கிJ சீய� வி
மிைச� பட�வேத ேபா , 
<ர� ெவ? சிைலயி  ேகா�த அ�� என, விைசயி� ேபானா�, 
“மா�தி அ ல�, ஆகி�, நீ ‘எG� மா�ற� ெப�ேற�; 
யா� இனி எ�ேனா# ஒ�பா�? ‘ எ�பேதா� இ�ப� உ�றா�. 6.13.13 
 
கட�த�காிய இல�ைக மதிைல+ கட0த அ�கத� இராவணன� இ�+ைகயிைன 
அைடத  
 
அயி  கட0� எாிய ேநா+�� அர+கைர+ கட+க, ஆழி� 
�யி  கட0� அேயா�தி வ0தா� ெசா  கடவாத �த�, 
ெவயி  கட0திலாத காவ , ேம�வி� ேம4� நீ
ட 
எயி  கட0�, இல�ைக எ&தி, அர+கன� இ�+ைக �+கா�. 6.13.14 
 
இராவணைன+ காHத  
 
அ7கி�ற க
ண� ஆகி, ‘அOம�ெகா ? ‘எ�ன அ?சி� 
ெதா7கி�ற ,�ற� ,�ற, ெசா /ய �ைறக) ேதா(� 
ெமாழிகி�ற <ர� வா��ைத �க�ெதா(� ெசவியி� M>க, 
எ7கி�ற ேசைன ேநா+கி, இைய0� இ�0தாைன+ க
டா�. 6.13.15 
 
இராவணன� ஆ�றைல+ க
# விய0� நி�ற  
 
 ‘க  உ
#; மர� உ
#; ஏைழ+ கட  ஒ�(� கட0ேத� எ�G� 
ெசா  உ
ேட; இவைன ெவ ல� ேதா�(� ஓ� I�(� உ
ேட? 
எ  உ
ட பைட ைக+ெகா
டா� எதி� உ
ேட? இராம� ைகயி  
வி  உ
ேட உ
# ‘எ�( எ
ணி, ஆ�ற-� விய0� நி�றா�. 6.13.16 
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இவைன ெவ 4த  இராமனால�றி ேவெறா�வரா4� இயலா� ‘என  
 
 ‘இ�( இவ� த�ைன எ&த ேநா+கிேன��, எதி�0த ேபாாி  
ெவ�ற எ� தாைத மா�பி  வி /�ேம  கைண ஒ�( ஏவி+ 
ெகா�றவ� தாேன வ0தா� எ�( உட� �றி�பி� அ லா  
ஒ�( இவ� த�ைனJ ெச&யவ லேரா, உயி�+� ந லா�? 6.13.17 
 
இராவணன� ம�டமணிைய� பறி�த த� சிறிய த0ைதயாகிய ,+கிாீவன� 
ஆ�றைல விய�த  
 
 ‘அணி பறி�� அழ� ெச&D� அண�கி� ேம  ைவ�த ஆைச� 
பிணி பறி��, இவைன யாவ� �B�பவ� பB+ க
? ேப>வா&� 
பணி பறி�� எ70த மான+ க4ழனி�, இவைன� ப�றி 
மணி பறி�� எ70த எ0ைத யாாிG� வ/ய� ‘அ�ேற. 6.13.18 
 
அ�கத� இராவணன�கி� ெச�( நி�ற  
 
ெந#0தைக வி#�த �த� இைவ இைவ நிர�ப எ
ணி, 
க#� கன  விட�� I�(� கல0� கா  கர�� கா;B, 
வி#� ,ட� ம�ட� மி�ன, விாிகட  இ�0த� அ�ன 
ெகா#0 ெதாழி  மட�க  அ�னா� எதி� ெச�( �(கி நி�றா�. 6.13.19 
 
இராவண� அ�கதைன ேநா+கி ‘நீ யா� ‘என வின-த  
 
நி�றவ� த�ைன, அ�னா� ெந��� எழ நிமிர� பா���, ‘இ�� 
இ�(, இவ
 வ0த நீ யா�? எ&திய க�ம� எ�ைன? 
ெகா�( இவ� தி�னா ��ன� I(தி தொிய ‘எ�றா�; 
வ�திற  வா/ ேசD� வா) எயி( இல�க ந+கா�. 6.13.20 
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அ�கத� த�ைன இராம�த� என அறிவி�த  
 
 ‘9த நாயக�, நீ� C>0த �வி+� நாயக�, அ� 9ேம  
சீைத நாயக�, ேவ( உ)ள தெ&வ நாயக�, நீ ெச��� 
ேவத நாயக�, ேம  நி�ற விதி+� நாயக�. தா� வி;ட 
�த� யா�; பணி�த மா�ற� ெசா /ய வ0ேத� ‘எ�றா�. 6.13.21 
 
இராவண� இராமைன+ �றி�� இக>0�ைர�த  
 
 ‘அர� ெகாலா�? அாிெகாலா�? ம�( அய�ெகாலா�? எ�பா� அ�றி, 
�ர�� எலா� I;B, ேவைல+ �;ட�ைதJ ேச� க;B, 
இர��வா� ஆகி�, ‘இ�ன� அறிதி ‘எ�( உ�ைன ஏ-� 
நர� ெகாலா� உலக நாத�? ‘ எ�( ெகா
# அர+க� ந+கா�. 6.13.22 
 
அ�கதைன ேநா+கி ‘மனிதG+�� �தனாகிய நீ யாவ� ‘என இராவண� வின-த  
 
 ‘க�ைகD� பிைறD� C#� க
Hத , கர�� ேநமி 
ச�க�� தாி�த மா , ம�( இ0நக� த�ைனJ சாரா�; 
அ�� அவ� த�ைமய�றி, மனிசG+� ஆக, அ?சா�, 
இ�� வ0� இதைனJ ெசா�ன �த� நீ யாவ�? ‘எ�றா�. 6.13.23 
 
அ�கத�, த�ைன இ�னா� என� ெதாிவி�த  
 
 ‘இ0திர� ெச�ம , ப
#, ஓ� இராவண� எ�பா� த�ைனJ 
,0தர� ேதா)ேகளா#� வா  இைட� ��கJ ,�றி, 
சி0�ர+ கிாிக) தாவி� திாி0தன�, ேதவ� உ
ண 
ம0தர+ கிாியா  ேவைல கல+கினா�, ைம0த� ‘எ�றா�. 6.13.24 
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C>Jசியி  வ ல இராவண� அ�கதைன அ��ைரகளா  ேவ(ப#�தி� த�Gட� 
ேச���+ெகா)ள �ய4த  (7125-7127) 
 
 ‘உ0ைத எ� �ைணவ� அ�ேற? ஓ�� அற� சா�(� உ
டா ; 
நி0தைன இத�ேம  உ
ேட, நீ அவ� �த� ஆத ? 
த0தென� நின+� யாேன வானர� தைலைம; தாழா 
வ0தைன; ந�( ெச&தா&, எ�Gைட ைம0த! ‘எ�றா�. 6.13.25 
 
"தாைதைய+ ெகா�றா� பி�ேன தைல ,ம0�, இ�ைக நா�றி, 
ேபைதய� எ�ன வா>0தா& ‘‘ எ�ப� ஓ� பிைழD� தீ�0தா&; 
சீைதைய� ெப�ேற�; உ�ைனJ சி(வGமாக� ெப�ேற�; 
ஏ� என+� அாிய�? ‘எ�றா� இ(தியி� எ ைல க
டா�. 6.13.26 
 
 ‘அ0 நர� இ�(, நாைள, அழிவத�� ஐய� இ ைல; 
உ� அர, உன+�� த0ேத�; ஆ3தி, ஊழி கால�; 
ெபா� அாி ,ம0த Qட��, இைமயவ� ேபா�றி ெச&ய, 
ம�னவ� ஆக, யாேன C;#ெவ� ம�ட� ‘எ�றா�. 6.13.27 
 
அ�கத� நைக�� இராவண� ெமாழிகைள ம(�� இக>த  (7128-7129) 
 
அ�கத�, அதைன+ ேகளா, அ�ைகேயா# அ�ைக தா+கி, 
��க வ�ேதா3� மா��� இல�ைகD� �ள�க, ந+கா�; 
"இ�� நி�றா�க;� எ லா� இ(திேய “ எ�ப� உ�னி, 
O�க)பா  நி�(� எ�பா  ேபா0தன�, O�பி ‘எ�றா�. 6.13.28 
 
 ‘வா& தர�த+க ெசா /, எ�ைன உ� வச� ெச&வாேய , 
ஆ&தர� த+க� அ�ேறா, �� வ0� அரச� ஆ)ைக? 
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நீ தர+ ெகா)ேவ� யாேன? இத�� இனி நிக�ேவ( எ
ணி�, 
நா& தர+ ெகா)3� சீய�, ந  அர,! ‘எ�( ந+கா�. 6.13.29 
 
நி�ைன+ ெகா�ெறாழி�ேப� ‘என அ�கதைன ெவ�
ட இராவண� ‘நீ வ0த 
காாிய� I(க ‘என  
 
 ‘அ#வேன ‘எ�ன� ெபா�கி ஓ�கிய அர+க�, அ0ேதா! 
ெதா#வேன, �ர�ைகJ சீறிJ ,ட�� பைட? ‘எ�( ேதா�ற, 
‘ந#வேன ெச&ய�த+க நா) உல0தா��� �த! 
ப#வேத �ணி0தா& ஆயி�, வ0த� பக�தி ‘எ�றா�. 6.13.30 
 
அ�கத� இராமபிரா� Iறியவ�ைற இராவணG+� எ#��ைர�த  
 
 ‘Iவி இ�( எ�ைன, நீ ேபா&, “த��ல� �7�� ெகா 4� 
பாவிைய, அம�+� அ?சி அர
 �+� ப��கினாைன, 
ேதவிைய வி#க! அ�ேற , ெச�+கள�� எதி�0� த�க
 
ஆவிைய வி#க! ‘‘ எ�றா�, அ�) இன� வி#கிலாதா�. 6.13.31 
 
"ப�0� உண� பா;B யா+ைக ப#�த நா), பைடஞேரா#� 
ம�0திG� இனிய மாம� மB0த நா), வன��) ைவகி 
இ�0�ழி வ0த த�ைக இ�� ெசவி �ைலD� M+�� 
அாி0த நா), வ0திலாதா� இனிJ ெச&D� ஆ
ைம உ
ேடா? 6.13.32 
 
"கிைளெயா#� பைடஞேரா#�. ேக# இலா உயி�க;� எ லா� 
கைள அன த�பிமாைர ேவெரா#� கைளய+ க
#�, 
இைளயவ� பிாிய மாய� இய�றி, ஆயிைழைய ெவௗ-� 
வைள எயி�( அர+க�, ெவ�ேபா�+�, இனி எதி� வ�வ� உ
ேடா? 6.13.33 
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"ஏ0திைழ த�ைன+ க
H�(, எதி�0தவ� த�ைம எ�றி, 
சா0� என� �த வ� த�ைன� தைர இைட� ேத&��, த� ஊ� 
கா0� எாிம#��, தாG� காணேவ, கடைல� தாவி� 
ேபா0த பி�, வ0திலாதா� இனி� ெபா�� ேபா�� உ
ேடா? 6.13.34 
 
உைட+ �ல�� ஒ�ற� த�பா  உயி� ெகா#�� உ)ள+ க)ள� 
�ைட��ழி, வ�ண� வ0� ெதா7�ழி, ெதாழாத ெகா�ற+ 
�ைட� ெதாழி  த�பி ெகா)ள+ ெகா#��ழி, ேவைல ேகா/ 
அைட��ழி வ0திலாதா�, அம�+� இனி வ�வ� உ
ேடா? 6.13.35 
 
மறி�� உ
ட ேதவ� காண, மணி வைர� ேதாளி� ைவ�� 
ெநறி� �
டாீக� அ�ன �க�திய� ��ேன, ெந�ன , 
ெபாறி� �
டாீக� ேபா4� ஒ�வனா , �ைன0த ேமா/ 
பறி�� உ
#�, வ0திலாதா� இனி� ெபா�� பா�ைம உ
ேடா? 6.13.36 
 
அ�கத� இராவணைன ேநா+கி ‘சீைதையJ சிைற<# ெச&த  அ ல� ேபா�+�� 
�ற�ப#த  இர
B  ஒ�ைறJ ெச&க ‘என �Bவாக+ I(த  
 
"எ�( இைவ இய�பி வா “ எ�( ஏவின� எ�ைன; எ
ணி 
ஒ�( உன+� உ(வ� உ�னி� �ணி0� ; உ(தி பா�+கி�, 
��( இ�� �ழைல வி;#� ெதா7� வா>; ,�ற�ேதா#� 
ெபா�(தி ஆயி�, எ�பி�, வாயி/  �ற�ப# ‘எ�றா�. 6.13.37 
 
நீ ேபா�+�� �ற�படா� உ� ஊாி  ப��கியி��த  பழி ‘என இராவணன� மன� 
வ�0தJ ெசா 4த  
 
‘நீாிேல ப;ட, C>0த ெந��பிேல ப;ட, நீ
ட 
பாாிேல ப;ட, வான� பர�பிேல ப;ட எ லா�, 
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ேபாாிேல ப;# <ழ� ெபா�த நீ, ஒளி��� �+� உ� 
ஊாிேல ப;டா& எ�றா , பழி ‘ என உைளயJ ெசா�னா�. 6.13.38 
 
சின�ெகா
ட இராவண� அ�கதைன� ப�(மா( அர+க� நா வைர ஏ-த  
 
ெசா�ற வா��ைதைய+ ேக;ட4� ெதா  உயி� 
��(� உ
ப� ேபா4� �னிவி� ஆ� 
‘ப�(மி� கBதி�; ெந#� பா� மிைச 
எ�(மி� ‘என நா வைர ஏவினா�. 6.13.39 
 
அ�கத� த�ைன� ப�றிய அர+க� நா வைரD� அவ�க) தைல சித(�பB ேகா�ர 
வாயி/  <சி எறி0�வி;# இல�ைக நகர�தாைர� �ற�ேத ஓB உ&Dமா( ெசா / 
மீ3த  (7140-7141) 
 
ஏவினா� பிB�தாைர எ#�� எழ� 
தாவினா� அவ� த� தைல ேபா& அற+ 
Iவினா� அவ� ேகா�ர வாயி/  
�வினா� �ைக�தா� இைவ ெசா /னா�. 6.13.40 
 
ஏம� சார எளியவ� யாவி�� 
�ம� கா வன <ர� ,#சர� 
ேவ� மி� ேபா வன <>வத� ��னேம 
ேபாமி� ேபாமி� �ற�� ‘எ�( ேபாயினா�. 6.13.41 
 
அ�கத� வா�வழிேய வ0� இராமைனயைட0� அவ� தி�வBகைள வண��த  
 
அ0தர�திைட ஆ��� எ70தா� அவ� 
சி0� அர�த� �ைத0� எ7� ெசJைசயா� 
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இ0� வி
 நி�( இழி0� உளதா� என 
வ0� <ர� அBயி� வண�கினா�. 6.13.42 
 
இராவண� க��� இ�ன� என இராமG+�� ெதாிவி�த  
 
உ�றேபா� ‘அவ� உ)ள+ க��� எலா� ‘ 
ெகா�ற <ர� ‘உண��� ‘எ�( Iற4� 
‘��ற ஓதி எ�? M�+க� �B� தைல 
அ�றேபா� அ�றி ஆைச அறா� ‘எ�றா�. 6.13.43 
---------------- 
 
6.16.16.16.14444        �த��த��த��த�    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�    �ாி�ாி�ாி�ாி    படல�படல�படல�படல�        (7144(7144(7144(7144----    7398739873987398))))    
 
பாசைறயி  பைறயைறவி�த  (7144-7146) 
 
“9சேல; பிறி� இ ைல ” என� �ற�� 
ஆைச ேதா(� �ரச� அைற0� என 
பாசைற� பைறயி� இட� ப�றிய 
வாச  ேதா(� �ைறயி� வ��திரா . 6.14.1 
 
ம�(� நி�ற மைலD� மர�க3� 
ப�றி <சி� பரைவயி� ���ைற 
க�ற ைககளினா  கB மாநக� 
,�றி நி�ற அகழிைய� ���திரா . 6.14.2 
 
இ#மி� பல மர�; எ��� இய+� அற� 
த#மி�; “ேபா�+� வ�க! ” எனJ சா�(மி�; 
க#மி� இ�ெபா7ேத கதி�மீJ ெசலா+ 
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ெகா#மதி  �#மி� தைல+ ெகா)ெக�றா�. 6.14.3 
 
அகழிைய வானர�க) ���த  (7147-7154) 
 
தட�ெகா) ��(� மர�க3� தா�கிேய 
மட�க  அ�ன அ= வானர மா� பைட 
இட�க�மா இாிய� �ன  ஏறிட� 
ெதாட�கி ேவைல அகழிைய� ���ததா . 6.14.4 
 
ஏய ெவ)ள� எ7ப�� எ
கட  
ஆய ெவ)ள�� அகழிைய� ���த4� 
�ய ெவ)ள� �ைண ெச&வ� ஆ� என 
வாயி  ஊ# �+� ஊைர வைள0தேத. 6.14.5 
 
விைளD� ெவ�றி இராவண� ெம&��க> 
�ைளயிேனா#� கைள0� �B�ப ேபா  
தைள அவி>0த ெகா70 தட0 தாமைர 
வைளய� வ�ைகயி  வா�கின வானர�. 6.14.6 
 
ஈளி தார� இய�பிய வ
# உைற 
பாைள தா� உ� நீ� ெந#� ப
ைணய 
தாள தாமைர அ�ன�க) தாவிட 
வாைள தாவின வானர� தாவேவ. 6.14.7 
 
இக70 த�ைமய� ஆய இராவண� 
�க7� ேம�ைமD� ேபாயினவா� என 
நிக7� க) ெந# நீல� உ��தலா  
அகழிதாG� அ7வ� ேபா�றேத. 6.14.8 
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த
# இ�0த ைப0 தாமைர� தா) அற� 
ப
 திாி0� சிைதய� பட� சிைற 
வ
# இாி0தன; வா&ெதா(� �;ைடைய+ 
ெகா
# இாி0தன அ�ன+ �ழா� எலா�. 6.14.9 
 
�(� மாமர�� மைலD� ெதாட� 
நீ(� நீ�மிைசJ ெச�( ெந�+கலா  
ஏ( ேப� அகழி� நி�( இன� பல 
ஆ( ெச�றன ஆ�க/ ேம  அேரா. 6.14.10 
 
இ7� மா+ க  இ#0ெதா(� இ#0ெதா(� 
,ழிக) ேதா�(� ,ாி��; இைட ேதா�( ேத� 
ஒ7� தாமைர ஒ�தன ஓ�� நீ� 
�7கி மீ� எ7� மாத� �க�ைதேய. 6.14.11 
 
கவி+I�( 
 
த�ைம+�� தைலயாய தச�க� 
ெதா�ைம� ேப� அக> வானர� ���ததா ; 
இ�ைம+�� ஒ�( உைடைம+�� யாவ�+�� 
வ�ைம+�� ஒ� வர��� உ
# ஆ� ெகாேலா? 6.14.12 
 
வானர�க) மதி��#மி ெகா)3த  
 
���த வானர� ,)ளி பறி�� இைடJ 
சீ��த ேப� அைண த�ைனD� சி0தின; 
வா��த� அ�ன மதி/� வர�� ெகா
# 
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ஆ��த ஆ�க/ காெரா#� அ?சேவ. 6.14.13 
 
மதி மீ� ஏறிய வானர�களி� ேதா�ற� 
 
வ;ட ேம� இ� என வா� �க# 
எ;ட நீ
ட மதி மிைச ஏறி வி
 
ெதா;ட வானர� ேதா�றின மீ� ெதாக 
வி;ட ெவ
 ெகாB <�கின எ�னேவ. 6.14.14 
 
வானர�க) ஏறியதா  மதி  தைர��த  
 
இ(+க ேவ
#வ� இ ைல; எ
 தீ� மணி 
ெவ(+ைக ஓ�கிய ேம� வி7+கலா  
நி(+க ேந�வ� <ர� ெந�+கலா  
ெபா(+கலா� மதி  தைர �+க� ஆ . 6.14.15 
 
அர+க� ேபா�+� எ7த  
 
 அைற0த மா �ர,; ஆைன� பதாைகயா  
மைற0தவா  ெந# வானக�; மாதிர� 
�ைற0த �ளி �7மி; வி
 ஊ# �+� 
உைற0த� ஆ�� அவ� ேபா�+� எ7� ஓைதேய. 6.14.16 
 
அர+க� ேசைனயி  எ70த ஒ/க) 
 
ேகா# அல�பின; ேகாைத அல�பின; 
ஆட  அ� பாி� தா�� அல�பின; 
மா# அல�பின மாமணி� ேத� மணி; 
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பா# அல�பின பா&மத யாைனேய. 6.14.17 
 
அர+க� ேசைனD� வானர ேசைனD� தா+�த   (7161-7169) 
 
அர+க� ெதா �ல� ேவ� அற அ லவ� 
வ�+க� யாைவD� வா>- உற வ0த� ஓ� 
க�+ெகா) கால� விதிெகா# கா;Bட 
த�+கி உ�( எதி� தா+கின தாைனேய. 6.14.18 
 
ப  ெகா#� ெந#� பாதவ� ப�றிD� 
க  ெகா#� ெச�ற� அ+கவியி� கட ; 
வி  ெகா#� ெந# ேவ  ெகா#� ேவ( உள 
எ  ெகா#� பைடD� ெகா
ட� இ+கட . 6.14.19 
 
அ�� க�கைள அ)ளின; அ�� எலா� 
ெகா�� உைட� பைண I( உற Eறின; 
வ�� உைட� தட மாமர� மா
டன 
ெச��க�J ,ட� ேவ  கண� ெச லேவ. 6.14.20 
 
மா+ ைக வானர <ர� மைல0த க  
தா+கி வ?ச� தைலக) தக��தலா  
நா+கிR#� ெசவியிG� நாக� வா> 
M+கிR#� ெசாாி0தன Mைளேய. 6.14.21 
 
அ�க) ஓ#� நிற�த அர+க�த� 
வி�க) ஓ#� சர�பட ெவ� �
 நீ� 
ப�ேகளா#� ெசாாிதர ப�றிய 
க�ேகளா#� உ�
ட கவிகேள. 6.14.22 
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நி�( ேம� ெந#மதி  ெந�றியி� 
ெவ�றி வானர <ர� விைச�த க  
ெச�( தீயவ� ஆ� உயி� சி0தின 
��றி� <7� உ�மி� �7விேன. 6.14.23 
 
எதி��த வானர� யா+ைகெயா# இ�றன; 
மதி  �ற� க
# ம
ணி  மைற0தன; 
கதி�+ ெகா#�க
 அர+க� கர�களா  
விதி��� எறி0த வில�� இைல ேவ/ேன. 6.14.24 
 
கB�த ��தின ைகயி  க7�� அற� 
பிB�த வ) உகிரா  பிள- ஆ+கின 
இB�த எ�றின எ
 இ  அர+கைர 
�B�த வானர� ெவ?சின ��றின. 6.14.25 
 
எறி0�� எ&�� எ7�ைள� த
# ெகா
# 
அைற0�� ெவ= அயி  ஆக�� அ7�திD� 
நிைற0த ெவ�க
 அர+க� ெந�+கலா  
�ைற0த வானர <ர� �7+கேள. 6.14.26 
 
ேபா�+கள+ கா;சி (7170-7173) 
 
ெச�பி� ெச��ன  ேதா&0த ெச�ெபா� மதி  
��பி� ெச&த� ேபா�ற� C>வைர; 
����( ஈ� பிண+ ��( ,ம0� ெகா
# 
உ�பி  ெச�ற� உதிர�� ஒ7+கேம. 6.14.27 
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வ0� இைர�த பறைவ மய�கின 
அ0தர�தி  ெந��க/� அ�� ஒ� 
ப0த� ெப�ற� ேபா�ற� ப�(த  
இ0திர��� அாிய இல�ைகேய. 6.14.28 
 
த�� ெவ�கன  ஒ��� தய�கிய 
ெபா�� ெவ���தி� �ன  ெச+க� �� 
க��  அ�ன கவ0த�� ைக எ#�� 
அ��� இ��� நி�( ஆBயவா� அேரா. 6.14.29 
 
ெகா� நிற+ ��தி+ �ைட �;களி� 
ெதா  நிறJ சிைறயி  �ளி �வலா  
ப  நிற�த பதாைக� பர�� எலா� 
ெச0 நிற�தனவா& நிற� தீ�0தேவ. 6.14.30 
 
வானர� மதிைலவி;# இற��த  
 
ெபாழி0த ேசாாி� ��� �ன  ெபா�கி மீ 
வழி0த மாமதி  ைகவி;# வானர� 
ஒழி0த ேம�வி� உ�ப� �+� இ�பாி� 
இழி0த மா+கட  எ�ன இழி0தேத. 6.14.31 
 
அர+க�க) ேகா;ைடயி  நிர��த  
 
பதண�� மதி4� பைட நா?சி4� 
கதன வாயி4� க;#� அ;டாைலD� 
�தல யாைவD� �+��( ��றின 
விதன ெவ�க
 இரா+கத� ெவ)ளேம. 6.14.32 
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வானர�களி� அவலநிைல 
 
பா&0த ேசாாி� பரைவயி  ப�பல 
நீ0தி ஏ�� ெந�+� இைடJ சி�சில 
சா&0� சா&0� சர�பட� த)ள  உ�( 
ஓ&0� <>0த; சிலசில ஓBன. 6.14.33 
 
அர+காி� ஆ��� (7177-7178) 
 
தழிய வானர மா+கட  சா&த4� 
ெபாழிD� ெவ�பைட� ேபா�+கட  ஆ��ததா  
ஒழிD� கால�� உல� ஒ� M�(� ஒ�� 
அழிD� மா+கட  ஆ��� எ#�ெத�னேவ. 6.14.34 
 
�ைர,� மா ��#� �ர  ச�க�� 
ெச& காள��; ஆ�ளி ஓைசD� 
விைர,� ப  இய� வி  அரவ�ெதா#� 
திைர ெச& ேவைல+� ஒ� ஆ�ல� ெச&தேவ. 6.14.35 
 
இராவணன� ேசைன வாயி  வழி �ற�ப#த  
 
ஆய காைல. அைன�� உல�� த�� 
நாயக� �க� நா/� நட0� என 
ேமய ேசைன விாிகட  வி
�லா� 
வாயி  ஊ# �ற�ப;# வ0தேத. 6.14.36 
 
யாைன� பைட 



45 

 

 
ெநBய காவத� எ;# நிர�பிய 
பBய வாயி  ப��பத� பா&0� என 
ெகாBெயா#� ெகாB ,�ற+ ெகா#�த த
# 
ஒBய ஊ�றின ��மத ஓ�கேல. 6.14.37 
 
ேத�� பைட 
 
Cழி யாைன மத�ப# ெதா&ய/� 
ஊழி நா) ெந#� கா  என ஓ#வ 
பாழி வா> வயிர� பB ப �ைற 
9ழி ஆ+கின ெபா� ெந#0ேத�கேள. 6.14.38 
 
�திைர� பைட 
 
பிB�த வானர� ேப� எழி  ேதா)களா  
இB�த மாமதி  ஆைட இல�ைகயா) 
ம#�த மா+கட  வா-� திைர எலா� 
�B��+ கா வன ேபா�ற �திைரேய. 6.14.39 
 
காலா; பைட 
 
ேக) இ  ஞால� கிள��திய ெதா �ைற 
நா3� நா3� நட0தன ந) இரா 
நீள� எ&தி ஒ�சிைற நி�றன 
மீ3� மாைலD� ேபா�றன� <ரேர. 6.14.40 
 
�7தி எ7த  
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ப�தி வ� தைல� பா�பி� பர� ெகட 
��தி நா;B� �க�திைன ��(ற 
பி�தி பி�பட வ�திைச ேப�-ற 
ெதா�தி மீ
Bலவா  ெந#0 �ளிேய. 6.14.41 
 
�ர+�J ேசைன �ைலத  
 
ெந�+கி வ0� நி�த� ெந��கலா  
�ர+� இன� ெப�0தாைன �ைல0� ேபா& 
அ�+க� மாமக� ஆ� அம� ஆைசயா  
ெச�+கி நி�றவ� நி�(ழிJ ெச�றதா . 6.14.42 
 
,+கிாீவ� சின0� ேபா��ாித  (7186-7194) 
 
சா&0த தாைன� தள�-� சல�� எதி� 
பா&0த தாைன� ெப�ைமD� பா��� உற+ 
கா&0த ெந?ச� கன  ெசாாி க
ணின� 
ஏ&0த� அ�� ஒ� மராமர� ஏ0தினா�. 6.14.43 
 
வாரண�� எதி� வாசியி� ேந� வய� 
ேத� �க�தினி  ேசவக� ேம  ெச(�� 
ஓ� ஒ��த�+� ஒ�வாி� உ�( உய� 
ேதாரண�� ஒ�வ� என� ேதா�றினா�. 6.14.44 
 
களி(� மா-� நி�த�� கா  அற 
ஒளி(� மாமணி� ேத�� உ�;B ெவ� 
�ளி( ேசாாி ஒ7க ெகாதி�� இைட 
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ெவளி( இலா மரேம ெகா
# <சினா�. 6.14.45 
 
அ�ன காைல அாி+�ல <ர�� 
ம�ன� ���க வ�க
 அர+க�� 
�� உழ0த �ழ�� ெப�? ெச�� 
த�னி  வ0� தைலமய+ ��றன�. 6.14.46 
 
க  �ர0த கள� பட வ?சக� 
இ�( உல0� �B0தவ� எ
 இல�; 
வி  �ர0தன ெவ�கைணயா  உட  
அ�( உல0த �ர��� அன0தேம. 6.14.47 
 
க�க) த0� நிமி�0� க#?ெச� 
ம�கட�க) வ/0� மைல0திட 
த�� அட�கி உல0தவ�த� உயி� 
ெத�� அட�க நிைற0� ெசறி0தவா . 6.14.48 
 
பா#கி�றன ேப&+ கண� பல வித�� 
ஆ#கி�ற அ(�ைற; ஆ> கட�� 
ஓ#கி�ற உதிர� ��0� உட  
நா#கி�றன� க��ைட ந�ைகமா�. 6.14.49 
 
யாைன ப;ட அழி�ன  யா( எலா� 
பான  ப;ட; பலகைண மாாியி� 
ேசாைன ப;ட�; ெசா  அ�� வானரJ 
ேசைன ப;ட�; ப;ட� ெச��
 நீ�. 6.14.50 
 
கா&0த வானர <ர� கர�தினா  
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ேத&0த ஆDள� ஆனவ� ெச��
 நீ� 
பா&0த�; ஆைன� ப#கள� பா>படJ 
சா&0ததா  நி�த+ கட  தாைனேய. 6.14.51 
 
வJசிர�;B வ0� ெபா�த  (7195-7196) 
 
த�க) மா�பைட சா&த4� தீ எழ 
ெவ�க
 வா) அர+க� விைர ேதாிைன 
க�கசால� ெதாடர+ கட  ெசSஉ� 
வ�க� ஆ� என வ0� எதி� தா+கினா�. 6.14.52 
 
வ0� தா+கி வB+கைண மா மைழ 
சி0தி வானரJ ேசைன சிைத�த4� 
இ0திர� ஆதிய�� திைக�� ஏ�கினா�; 
ெநா0� Cாிய� கா��ைள ேநா+கினா�. 6.14.53 
 
,+கிாீவ� வJசிர�;Bைய� ெதாைல�த  
 
ேநா+கி வ?ச� ெநாறி  வய மா�பாி 
<+� ேதாினி� மீ� எழ� பா&0� ேதா) 
�+� �ணிD� வி 4� ெதாைல�� அவ� 
யா+ைகD� சிைத�தி;# எ70� ஏகினா�. 6.14.54 
 
அர+க� ஓ;ட� க
# வானர� ஆ��த  
 
மைல �ைல0தென வJசிர�;B த� 
நிைல �ைல0� வி7த/� நி�(ளா� 
�ைல �ைல0� ெகாB நக� ேநா+கினா�; 
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அைல கிள�0தென வானர� ஆ��தேவ. 6.14.55 
 
கீைழ வாயி/  ேபா� 
 
<ழி ெவ�க
 இரா+கத� ெவ�பைட 
ஊழி ஆழி கிள�0தென ஓ�கின 
கீைழ வாயி/  கி;ட4� �;Bன� 
C7� வானர <ர� �வ�றிேய. 6.14.56 
 
வானர� அழி- 
 
Cல� வா) அயி  ேதாமர� ச+கர� 
வால� வாளி மைழயி� வழ�கிேய 
ஆல� அ�ன அர+க� அட��த4� 
கா4� வா4� �மி0த கவி+�ல�. 6.14.57 
 
அர+க� அழி- (7201-7202) 
 
ெவ�றி வானர <ர� விைச�� எறி 
��(� மா மர�� ெகா#�காலனி  
ெச�( <ழ நி�த�க) சி0தினா�; 
ெபா�றி <>0த �ரவிD� 9;ைகD�. 6.14.58 
 
த
# வா) அயி  ச+கர� சாயக� 
ெகா
# சீறி நி�த� ெகாதி�� எழ 
�
 திற0� ��தி ெபாழி0� உக 
ம
B ஓBன� வானர <ரேர. 6.14.59 
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நீல� நிக>�திய ேபா� (7203-7204) 
 
எாியி� ைம0த� இ�நில� கீ7ற 
விாிய நி�ற மராமர� ேவெரா#� 
திாிய வா�கி நி�த� ெவ?ேசைன ேபா& 
ெநாிய ஊழி ெந��� என <சினா�. 6.14.60 
 
ேத�� பாக�� வாசிD� ெச��க+ 
கா�� யாளிD� சீய�� கா
த� 
பாாி� <ழ� �ைட�ப ப,��ணி� 
நீ�� வாாி அதைன நிைற�தேத. 6.14.61 
 
அர+க� தைலவ� ��பாGவி� ேபா� 
 
அர+க� ேசைன அ#கள� பா>பட 
ெவ�+ ெகா
# ஓBட ெவ�பைட காவல� 
ெந�+க ேந�0� ��பாG ெந#?சர� 
�ர+க வானரJ ேசைன �ணி0தேத. 6.14.62 
 
இ#�ப� க#�ேபா� (7206-7210) 
 
க
# நி�ற கரBயி� காவல� 
எ
 திசா�க� ஏ��� இ#�ப� ஓ� 
ச
ட மா�த� எ�ன� தடவைர 
ெகா
# சீறி அவ� எதி� ���றா. 6.14.63 
 
ெதா#�த வாளிக) <7�� C>0� எதி� 
எ#�த ��ைற இ#�ப� எறித4� 
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ஒB�த வி 4� இரத�� ஒ ெலன� 
ப#�த வாசிD� பாகG� பா>பட. 6.14.64 
 
ேத� அழி0� சிைலD� அழி0� உக+ 
கா� இழி0த உ�� என+ கா&0� எதி� 
பா� கிழி0� உக� பா&0தன� வானவ� 
ேபா� கிழி0� �ற�தர� ேபா� ெச&தா�. 6.14.65 
 
த�தி மா�பி� வயிர� தட+ைகயா  
��தி நி�ற ��பாGைவ தா� எதி� 
ெமா�தி நி�( �B�தைல கீ> உற 
ப�தி வ� தட0ேதா) உற� ப�(வா�. 6.14.66 
 
கB� தல�� இ�கா  உற+ ைககளா  
பிB��� ேதாைள� பிற�க/� ேகா# ேந� 
�B�தல�திைன+ க=-ற Mைளக) 
ெவB�� <>தர <>�தின� ஆ� அேரா. 6.14.67 
 
பிரக�த� ேபா� (7211-7212) 
 
த� பைட�தைலவ� பட� த� எதி� 
��� அைட�த மன�த� ,மா/ ேச& 
�� பைட�த �கி  அ�ன கா;சியா� 
வ�� அைட�த வாிசிைல வா�கினா�. 6.14.68 
 
வா�கி வா�சிைல வானர மா�பைட 
ஏ�க நா
 எறி0தி;# இைடT# இ�றி� 
��� மாாி எனJ ,ட�வாளிக) 
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<�� ேதாளின� வி;டன� ஆ� அேரா. 6.14.69 
 
பிரக�தG� நீலG� (7213-7220) 
 
E(� ஆயிர�� கைண ெநா&தினி� 
ேவ( ேவ( ப#த/� ெவ�பிேய 
ஈ( இ  வானர மா�பைட எ�கH� 
பாற நீல� ெவ�
# எதி� பா��� உறா. 6.14.70 
 
��ற� நி�ற� எ#�� எதி� I�( எனJ 
ெச�( எறி0� அவ� ேசைன சிைத�த4� 
ெவ�றி வி ல� வி#கைண மாாியா  
ஒ�( E( உதி� உ�ற� அ+ ��றேம. 6.14.71 
 
மீ;#� அ�� ஓ� மராமர� ேவெரா#� 
ஈ;B வான�� இB என எ�ற4� 
ேகா;# வி 4� ெகாBD� வய�பாி 
9;# ேத�� ெபாB��க) ஆயேவ. 6.14.72 
 
ேத� இழ0� சிைலD� இழ0திட 
கா� இழி0த உ�� என+ கா0�வா� 
பா� இழி0� ப�வ/� த
ெடா#� 
ஊ� இழ0த கதி� என ஓBனா�. 6.14.73 
 
வா& மB�� அழ  க
ெதா(� வ0� உக 
ேபா& அ#�த4� நீல� �ைக0� எதி� 
தா& அ#�தவ� த�ைகயி  த
ெடா#� 
மீ எ#�� வி,�� உற <சினா�. 6.14.74 
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அ�பர�� எறி0� ஆ��ப அர+கG� 
இ�ப� உ�( எாியி� தி� ைம0த� ேம  
ெச��ன  ெபாழிய+ கைத ேச��தினா� 
உ�ப� த�தம� உ)ள� ந#�கேவ. 6.14.75 
 
அB�தேலா#� அத�� இைளயா� அவ� 
எ#�த த
ைட� பறி�� எறியா ‘இக  
�B��� ‘எ�( ஒ� ைக ெகா# ேமாதினா� 
�B�� உமி>0� என+ க+க+ ��திேய. 6.14.76 
 
��தி வா&நி�( ஒ7க-� Iசல� 
நி�த� நீல� ெந#வைர மா�பினி  
க�தலாத �� ��த4� ைக�� அவ� 
ெபா�த 9ச  �கல ஒ
ணாதேத. 6.14.77 
 
பிரக�த� இற0� <>த  
 
ம�( நீல� அர+கைன மா# உறJ 
,�றி வா ெகா# ேதாளிG� மா�பிG� 
ெந�றி ேம4� ெந#�கர�� எ�ற4� 
இ�( மா  வைர எ�ன வி70தன�. 6.14.78 
 
அமர� ஆ���� அர+க� ேதா��� 
 
 ‘இற0� <>0தனேன பிரக�த� ‘எ�( 
அறி0த வானவ� ஆவல� ெகா;Bனா�; 
ெவறி0த ெச�மயி� ெவ) எயி�( ஆடவ� 
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�றி0� த�த� ��நக� எ&தினா�. 6.14.79 
 
ெத�� வாயி/  அ�கத� ேபா� 
 
ெத�� வாயி/  ெச�ற நிசாசர� 
ம  �லா- வய� �ய�� அ�கத� 
நி�கேவ எதி� நி�றில� ஓBனா� 
ெபா� �லா- ,பாாிச� ெபா�றேவ. 6.14.80 
 
ேமைலவாயி/  அGம� ேபா� 
 
E�( இர
# எG� ெவ)ள�� ேநா� கழ  
ஆ�ற  சா  ���கG� அ�� ஆ��� எழ 
ேம  தி
வாயி/  ேமவின� <Bனா� 
கா�றி� மாமக� ைக எG� காலனா .  6.14.81 
 
நா�றிைச வாயி களி4� நட0த ேபாைர�ப�றி� ��வ� இராவணG+�J 
ெசா 4த  
 
அ�ன காைலயி  அ0த அ0த வாயி/  
��G ேபா� க
ட ��வ� ஓBனா� 
‘ம�ன! ேக) ‘என வ0� வண�கினா� 
ெச�னி தா>+கJ ெசவியிைடJ ெச�பினா�.  6.14.82 
 
கீைழவாயி  ��வ� Iறிய� 
 
கீைழ வாயி  கிள� நி�த� பைட 
ஊழி நாளிG� ெவ�றி ெகா
# உ�ற நி� 
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ஆழி அ�ன அனீக� தைலமக� 
9ழியா�; உயி� �+க� வி
 எ�றா�.  6.14.83 
 
ெத�திைசவாயி  ��வ� ெசா வ� 
 
 ‘ெவ�றி ேவ  ைக நி�த� ெவ�
# எழ 
ெத�திைச� ெப�� வாயி/  ேச�0�ழி 
ெபா�றினா� அJ ,பாாிச�; ேபாயினா� 
இ�( ேபான இட� அறிேயா� ‘எ�றா�.  6.14.84 
 
வட+�, ேம�� வாயிேலா� I�( 
 
 ‘வட+� வாயி/  வJசிர �;BD� 
�ட+� வாயி/  ���க+ ��ற�� 
அட+க�� வல�� ஐ�ப� ெவ)ள�� 
படJ சிைத0த� ந�பைட ‘எ�றன�.  6.14.85 
 
ேக;ட இராவண� சின�த  
 
எ�ற வா��ைத எாி உ�� ெந& எனJ 
ெச�( சி0ைத ��த4� சீ�ற� தீ 
க�( க
ணி� வழிJ ,ட� கா�றிட 
நி�( நி�( ெநB� உயி��தா� அேரா.  6.14.86 
 
இராவண� ேக)வி+�� ��வ� விைட  I(த  (7230-7232) 
 
மறி��� ‘ஆ� அவ� ஆ� உயி� வ=வினா�? 
இ(��+ I(� ‘எ�றா�; இைச எ�கH� 
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நி(��� நீல� ெந#� ெப�? ேசைனைய 
ஒ(�� ம�( அவேனா#� வ0� உ�றன�.  6.14.87 
 
உ�ற ேபாதி� இ�வ�� ஒ�( அல 
க�ற ேபா�க) எலா� ெச&த காைலயி  
ெந�றி ேம  ம�ற அ0 நீல� ெந#�ைகயா  
எ�ற <0தன� எ�ன இய�பினா�.  6.14.88 
 
அ�னவ�ெனா#� ேபான அர+காி  
ந  நக�+� வ0ேதா� ஐய! நா�கேள 
எ�ன எ�ன எயி�( இக  வா&கைள� 
தி�ன� தி�ன எாி0தன தி+� எலா�. 6.14.89 
 
��வ� Iறியைத இராவண� சின�தா   மீ;#� I(த  
 
மா# நி�ற நி�தைர வ�கணா� 
ஓட ேநா+கி ‘உய�பைடயா� ம�( அ+ 
ேகா# ெகா
# ெபா�த �ர�கினா  
<Bனா�! ‘எ�( மீ;#� விள�பினா�. 6.14.90 
 
இராவண� தன+�) ெசா வ� (7234-7236) 
 
“க;ட� இ0திர� வா>ைவ; கைட�ைற 
ப;ட� இ�� ஓ� �ர�� ப#+க “ எ�( 
இ;ட ெவ?ெசா  எாியினி  எ� ெசவி 
,;ட�; எ� உைட ெந?ைசD� ,;டதா ; 6.14.91 
 
 ‘க��ைப ேபா  �ர�� எ�ற கதி� ,ழ  
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ெபா��ைப ஒ�பவ� தா� இ�( ெபா�றினா�; 
அ��ப� எ�( பைகையD� ஆ� அழ  
ெந��ைபD� இக>0தா  அ� நீதிேயா? 6.14.92 
 
 ‘நி�க அ�ன� நீ�நிைற க
ணினா� 
வ�க� ஆயின மா� பைட ஓ#� ெச�( 
ஒ�க� வ0� உதவாம  உ(க என 
வி  ெகா) ெவ�பைட <ரைர ஏவினா�. 6.14.93 
 
இராவண� ேத� ஏ(த  
 
ம
#கி�ற ெச�வி� வழ+� எலா� 
க
# நி�( கயிைல இட0தவ� 
�
 திற0தன க
ணின� ெபா�கினா� 
தி
திற  ெந#0ேத� தொி0� ஏறினா� 94 
 
ேதாி� சிற�� 
 
ஆயிர� பாி9
ட�; அதி� �ர  
மா இ�� கட  ேபா�ற�; வானவ� 
ேதய� எ��� திாி0த�; தி
திற  
சாய இ0திரேன ப
# த0த�. 6.14.95 
 
நாெணா/ ெச&த  
 
ஏ�றி எ
ணி இைற?சி இட+ைகயா  
ஆ�றினா� த� அ#சிைல அ�னதி� 
மா�ற� எ� ெந# நா
 ஒ/ ைவ�த4� 
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I�றினாைரD� ஆ�யி� ெகா)வேத. 6.14.96 
 
இராவண� ேபா�+ ேகால� 
 
ம�(� வா�பைட வானவ� மா�பிைட 
இ�( இலாதன எ
H� இலாதன 
ப�றினா�; கவச� பட� மா�பிைடJ 
,�றினா�; ெந#0 ��ைபD� CBனா�. 6.14.97 
 
���+�ைட+கீ> கவாி<ச இராவண� இ��த  
 
ேப�� க�ைற+ கவாி� ெப��கட  
நீ�� நீ� OைரD� என நி�றவ� 
ஊ�� ெவ
ைம உவாமதி+ கீ> உய� 
கா�� ஒ�தன� ��தி� கவிைகயா�. 6.14.98 
 
�ர, �த/யன �ழ�க  (7242-7243) 
 
ேபா��த ச�க� படக� �ைட�திட 
சீ��த ச�க+ கட  உக ேதவ�க) 
ேவ��� அச�க வி,�� ெவB�திட 
ஆ��த ச�க� அைற0த �ரசேம. 6.14.99 
 
ேத�� மா-� பைடஞ�� தெ�றிட 
Mாி வ  ெந#0 தாைனயி� ��றினா�; 
நீ� ஒ� ஏ7� �Bவி  ெந�+�� நா). 
ேம� மா வைர எ�ன விள�கினா�. 6.14.100 
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<ைண+ெகாB வி
ணி  பற�த  
 
ஏ> இைச+ க�வி <�றி�0த� எ�னிG� 
C> இ�0 திைசகைள� �ட+�� ெதா ெகாB 
வாழிய உல� எலா� வைள0� வா& இ#� 
ஊழியி� அ0தக� நாவி� ஓ�கேவ. 6.14.101 
 
ேதவ�க) கல��த  
 
ேவH உய� ெந#வைர அர+க� ேவைல+� ஓ� 
ேதாணி ெப�றன� அ� கட+�� ெதா ெச�+ 
காணிய வ0தவ� கல+க� ைக� மிகJ 
ேச
 உய� வி,�பிைட அமர� சி0தேவ. 6.14.102 
 
இராவண� க
ணி  ேதா�றிய �ைகயி� சிற�� 
 
க
 உ( க���ைக க�வ கா� நிற�� 
அ
ண  வா) அர+க�த� அர�த� ப�கிக) 
ெவ
நிற� ேகாட/� உ�வி� ேவ�(ைம 
ந
ணின� ேநா+க-� அயி��� ந கேவ. 6.14.103 
 
ெகாBக) 
 
கா  ெந#0 ேத� உய� கத/D� கர�� 
ஏைனய� ஏ0திய பதாைக ஈ;ட�� 
ஆைனயி� ெகாBக3� அளவி� ேதா&தலா  
வான யாெறா# மைழ ஒ�றி வ�றேவ. 6.14.104 
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ேசம� ேத� 
 
ஆயிர� ேகாB ேப& அ�ைக ஆDத� 
�யன ,ம0� பி�ெதாடர ,�( ஒளி� 
ேசயி� மணி ெந#? ேசம� ேத� தொி0� 
ஏயின ஆயிர�� இர;B எ&தேவ; 6.14.105 
 
இராவண� ேபா�+கள�தி  ேதா�(த  
 
ஊ�றிய ெப��பைட உைலய உ�( உட� 
ஆ�ற ேபா� அர+க�க) ெந��கி ஆ��� எழ 
ேதா�றின� உல� என� ெதாட�0� நி�றன 
M�ைறD� கட0� ஒ� ெவ�றி ��றினா�. 6.14.106 
 
இராவண� வ0தைத இராமG+� ஒ�ற� அறிவி�த  
 
ஓ� உ( க��கட�� ஒ�த தாைனயா� 
தீ� உ( சி(ெதாழி  அர+க� சீ�ற�தா� 
ேபா�( ெப��கள� ��0�ளா� என� 
��வ� நாயக�� அறியJ ெசா /னா�. 6.14.107 
 
அ�ேக;# இராம� ேதா) 9ாி�த  
 
ஆ�� அவ� அம�� ெதாழி�� அHகினா� என 
‘வா�கின� சீைதைய ‘எ�G� வ�ைமயா  
தீ�� உ( பிாிவினா  ேத&0த ேத&- அற 
<�கின இராகவ� <ர� ேதா)கேள. 6.14.108 
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இராம� ேபா�+ ேகால� 
 
ெதாைட உ( வ�கைல ஆைட ,�றி ேம  
�ைட உ( வயிர வா) ெபா/ய <+கினா� 
இைட உ( க�ம�தி� எ ைல க
டவ� 
கைட உ( ேநா+கினி� காH� கா;சியா�. 6.14.109 
 
கா/  கழ  க;Bய� 
 
ஒ�� உ( சி( �ற) பாத� உ�ற நா) 
வி�தக அ�மைற உவைக மி+� ேம  
ப�� உள விர  �ைட பர0த ப
� எனJ 
சி�திரJ ேசவB+ கழ4� ேச��தினா�. 6.14.110 
 
மா�பி  கவசமணி0த� 
 
9 இய  மீ� எலா� 9�த வா� நிக� 
ேம- இ�� கவச� இ;# இ(+கி <+கின� 
ேதவிைய� தி�ம( மா�பி  தீ�தலா  
ேநா- இல) எ�ப� ேநா+கினா� ெகாேலா. 6.14.111 
 
��ைகயி  உைறயணி0த� 
 
ந �ற+ ேகாைத த� நளினJ ெச�ைகயி  
நி�� உற ,�றிய கா;சி ேநமியா� 
க�பக+ ெகா�பிைன+ காிய மா,ண� 
ெபா��ற� த7விய த�ைம ேபா�றதா . 6.14.112 
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விர/  உைறயணி0த� 
 
�ைத இ�) ெபா7திG� மல�� ெபா�� ஒளி 
சிைத- அ�நா) அல�J சிவ0த தாமைர 
இத> ெதா(� வ
# <�( இ�0த� ஆ� என� 
தைத-( நிைர விர  �;B  தா�கினா�. 6.14.113 
 
�ணிைய� ேதாளி  க;Bய� 
 
ப  இய  உல� உ( பாைட பா# அைம0� 
எ ைல இ  E  கட  ஏற ேநா+கிய 
ந  இய  நைவ அ( கவிஞ� நா வ�� 
ெசா  என� ெதாைல- இலா� �ணி �+கினா�.   6.14.114 
 
��ைப மாைல CBய� 
 
கிள� மைழ+ �7விைட+ கிள�0த மி� என 
அள- அ� ெச?,ட�� ப;ட� ஆ��தன�; 
இளவாி+ கவ;# இைல ஆெரா# ஏ� ெபற� 
�ளெவா# ��ைபD� ,ழியJ CBனா�. 6.14.115 
 
இராம� வி ைல எ0திய� (7259-7260) 
 
ஓ�கிய உலக�� உயி�� உ;�ற� 
தா�கிய ெபா�)க3� மைறD� தா� எனி�. 
நீ�கிய� யாவ�? நிைன+கிேல�; அவ� 
வா�கிய வாிசிைல ம�( ஒ�ேற ெகாேலா? 6.14.116 
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நா� கட  உலக�� வி,��� நா) மல� 
��+க ெவ� ேசைனD� தாG� ேதா�றினா� 
மா கட  வ
ண� தா� வள�� மா  இ�� 
பா� கடேலா#� வ0� எதி�� பா�ைம ேபா . 6.14.117 
 
இராம� பி�னணியி  நி�ற இல+�வேனா# ேச�த  
 
ஊழியி� உ��திர� உ�- ெகா
# தா� 
ஏ> உய� உலக�� எாி+கி�றா� என 
வாழிய வாிசிைல� த�பி மா� பைட+ 
Iைழயி� ெந�றி நி�றாைன IBனா�. 6.14.118 
 
அர+க� ேசைனD� வானர ேசைனD� ெபா�த  
 
எ��ழி நி�தரா� ஏ7 ேவைலD� 
மி�ெபாழி எயி( உைட கவியி� ெவ)ள�� 
ெத��ல+ கிழவG� ெச&ைக தீ;Bட� 
���ல+ கள�திைட� ெபா�த ேபா4மா . 6.14.119 
 
�மி0தன தைல; �ட� ெசாாி0த; ேத� �ல� 
அவி0தன; �ரவிD� ஆ3� அ�றன; 
�வி0தன பிண+�ைவ; ,ம0� ேகா) நில� 
நிமி�0த�; பர0த� ��தி நீ�தேம. 6.14.120 
 
வானர�களி� <ர� ேபா� (7264-7265) 
 
க#� �ர�� இ�ைகயா  எ�ற கா  வய+ 
ெகா#� �ர� �ணி0தன �ரவி; ��தினா  
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ஒ#�� உர� �ணி0தன� நி�த�; ஓBன 
ெந#� �ர�� என நிைற ��தி நீ�தேம. 6.14.121 
 
 ‘ெத�� இ�; வட+� இ� ‘எ�ன� ேத�கிலா� 
ப  �ைவ பர0தன; �ர+�� ப பிண� 
ெபா� �ைவ நிக��தன; நி�த� ேபா� சவ� 
க  �ைவ நிக��தன; மைழD� கா;Bன. 6.14.122 
 
இராவண� வி /� நாணிைன� தெறி�த  (7266-7268) 
 
அ= வழி இராவண� அமர� அ?ச� த� 
ெவ=விழி ெந��� உக வி /� நாணிைனJ 
ெச=வழி+ ேகாைதயி� தெறி�பJ சி0தின 
எ=வழி ம��கிG� இாி0த வானர�. 6.14.123 
 
உ�� இB��ழி உைல0� ஒளி+�� நாக� ஒ�� 
இாிய  உ�றன சில; இற0தவா  சில; 
ெவ�வ  உ�றன சில; வி�ம  உ�றன; 
ெபா�கள�� உயிெரா#� �ர
# ேபா� சில. 6.14.124 
 
ெபார க�நிற ெந# வி,�� ேபா>பட 
இர+க� இ  இராவண� எறி0த நாணினா  
�ர+கின� உ�ற� எ� Iற ? த� �ல�� 
அர+க�� அைனய� ஓ� அJச� எ&தினா�. 6.14.125 
 
இராவணன� நாெணா/யா  ந#�காதவ�க)   (7269-7270) 
 
<டண� ஒ�வG� இைளய <ரG� 



65 

 

ேகா# அைண �ர�கிG+� அர,� ெகா�றவ� 
நாBன� நி�றன�; நா4 தி+கிG� 
ஓBன� அ லவ�; ஒளி�த� உ�பேர. 6.14.126 
 
எ#+கி�, நானில�ைத ஏ0�� இராவண� எறி0த நாணா  
ந#+கினா�, உலைக எ�பா�; ந கினா�, எ�ன  பா�ேறா? 
மி#+கினா  மி+க வாேனா�, ேம+� உய� ெவ)ள� ேம  நா) 
ெக#+�� நா) உ�மி� ஆ���+ ேக;டன� எ�ன+ ேக;டா�. 6.14.127 
 
இராவணG� ,+கிாீவG� ெபா�த  (7271-7274) 
 
ஏ0திய சிகர� ஒ�(, அ�� இ0திர� �/ச� எ�ன+ 
கா0திய உ�மி� வி;டா�, கவி+�ல�� அரச�; அ+க  
நீ0த� ெந���J சி0தி நிமி�த4�, நி�த�+� எ லா� 
ேவ0தG� பகழி ஒ�றா , ெவ
�க) ஆ+கி, <>�தா�. 6.14.128 
 
அ
ண  வா) அர+க� வி;ட அ�பினா  அழி0�, சி0தி, 
தி
 ெந#? சிகர�, நீ( ஆ&� திைசதிைச சி0தேலா#�, 
க
 ெந#� க#0தீ+ கால, கவி+�ல�� அரச�, ைகயா  
ம
மக) வயி( கீற, மர� ஒ�( வா�கி+ ெகா
டா�. 6.14.129 
 
ெகா
ட மா மர�ைத அ�பி� I;ட�தா , கா;ட� த+க 
க
ட� ஆயிர�தி� ேம4� உள என+ க
ட� க
டா� 
வி
ட வா) அர+க� மீ� வி,�� எாி பர+க வி;டா� 
ப
ைட மா  வைரயி� மி+க� ஒ�கிாி, பாிதி ைம0த�. 6.14.130 
 
அ+கிாிதைனD� ஆ�� ஓ� அ�பினா  அ(�� மா�றி, 
தி+� இாிதர� ேபா� ெவ�ற சிைலயிைன வைளய வா�கி, 
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,+கிாிவ�த� மா�பி  ��க�� ேதா�றா வ
ண� 
உ+கிர வயிர வாளி ஒ�( �+� ஒளி+க எ&தா�. 6.14.131 
 
,+கிாீவ� தள�Jசிக
# அGம� வ�த  (7275-7277) 
 
,#கைண ப#தேலா#� �ள�கினா�; �ள�கா ��ன� 
�ட திைச வாயி  நி�ற மா�தி, ��0த ெகா)ைக 
உட� இ�0� அறி0தா� எ�ன, ஓ� இைம ஒ#�கா ��ன�, 
வட திைச வாயி  நி�ற ம�னவ� ��ன� ஆனா�. 6.14.132 
 
பாிதி ேச& ேதறா ��ன�, ப�வ/ அர+க! ப  ேபா� 
�ாிதிேயா எ�ேனா#? எ�னா, �ைக எழ விழி��� ெபா�கி, 
வ�திேய? வா! எ�பா� ேம  மைல ஒ�( நிைலயி� வா�கி, 
,�திேய அைனய ேதாளா  <சினா�, கா/� ேதா�ற . 6.14.133 
 
மீ எ7 ேமக� எ லா� ெவ0�, ெவ�காியி� சி0தி� 
தீ எழ, வி,�பி� ஊ# ெச கி�ற ெசயைல ேநா+கி, 
கா& கைண ஐ0�� ஐ0�� க#��ற� ெதா#��+ க
B�� 
ஆயிர� I( ெச&தா� அமரைர அல+க
 ெச&தா�. 6.14.134 
 
அGம� <சிய மைல இராவணன� வா�வலய�ைத� ெபாBயா+�த  (7278-7281) 
 
மீ;# ஒ� சிகர� வா�கி, <��ேதா) விைசயி� <சி, 
ஓ;Bனா�; ஓ;ட, வான�� உ� மிG� க#க ஓB, 
ேகா;# ெவ?சிைலயி� வாளி �� ெச�(, ெகா�ற� ெபா� ேதா) 
9;Bய வலய�ெதா#� 9ழியா&� ேபாயி�( அ�ேற. 6.14.135 
 
ெம& எாி0� அழ�( ெபா�கி, ெவ�கணா� வி�மி, மீ;# ஓ� 
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ைம வைர வா��வாைன, வாிசிைல உைளய வா�கி+ 
ைகயிG� ேதாளி� ேம4� மா�பிG� கர+க வாளி 
ஐ இர
# அ70த எ&தா�; அவ� அைவ ஆ�றி நி�றா�. 6.14.136 
 
யா� இ� ெச&யகி�பா�? எ�( ெகா
# இைமேயா� ஏ�த 
மா�தி, பி�G� ஆ�� ஓ� மராமர� ைகயி� வா�கி 
ேவெரா#� ,ழ�றி வி;டா�; வி#த4�, இல�ைக ேவ0த� 
சாரதி தைலைய� த)ளிJ ெச�ற� நி�த� சாய. 6.14.137 
 
மாறி ஒ� பாக� ஏற, மறிதிைர� பரைவ பி�G� 
சீறிய� அைனய� ஆன ெசறிகழ  அர+க�, தெ&வ 
E( ேகா  ெநா&தி� எ&தா�; அைவ உட  Oைழதேலா#�, 
ஆ( ேபா  ேசாாி ேசார, அGமG� அல+க
 உ�றா�. 6.14.138 
 
இராவண� <ர� ேபJ, (7282-7283) 
 
“க  ெகா
#� மர�க) ெகா
#� ைக+ ெகா
#� களி�� O� வா&J 
ெசா  ெகா
#� மயிாி� �� ேதா  ேதா) ெகா
#� �)ளி ெவ)ளி� 
ப  ெகா
#� மைலகி�றாாி  பழிெகா
# பய0த� யா� ஓ� 
வி  ெகா
# நி�ற ேபா� விற  ெகா
# மீ)தி� ேபாலா�. 6.14.139 
 
எ�( ��, எயி�(� ேப>வா& எாி உக நைக ெச&�, யாண�� 
ெபா� ெதாட� வB�பி� வாளி கைட உக�� உ�� ேபால 
ஒ�றி� ஒ�( அதிக� ஆக, ஆயிர ேகாB உ&�தா�; 
ெச�ற� �ர��J ேசைன, கா  எறி கட/� சி0தி.  6.14.140 
 
இல+�வ� இராவணேனா# ேபா� ெச&ய வ�த  
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கல+கிய அர+க� வி /� க விD�, கவிக) உ�ற 
அல+கH�, தைலவ� ெச&த த�ைமD�, அைமய+ க
டா�, 
இல+�வ�, ‘எ� ைக வாளி+� இல+� இவ�; இவைன இ�( 
வில+�ெவ� ‘எ�ன வ0தா�, வி  உைட ேம� எ�ன. 6.14.141 
 
இல+�வ� நாெணா/ ெச&த  
 
ேதய�தி� தைலவ� ைம0த� சிைலைய நா
 எறி0தா�; தீய 
மாய�தி� விைனைய வ லா� நிைல எ�ைன? �Bவி  மாாி 
ஆய�தி� இB இ� எ�ேற அ?சின உலக�; யாைன 
சீய�தி� �ழ+க� ேக;ட  ேபா�றன� ெச(ந� எ லா�. 6.14.142 
 
இராவண� விய�த  
 
ஆ�ற  சா  அர+க� தாG�, அய  நி�ற வயவ� ெந?ச� 
<�( <�( ஆகி உ�ற த�ைமD�, <ர� த�பி 
I�றி� ெவ���வ� அ�ன சிைல ெந#� �ர4� ேகளா, 
ஏ�றின� ம�ட� ‘எ�ேன இவ� ஒ� மனிச� எ�னா! ‘ 6.14.143 
 
இல+�வ� அ��மாாி (7287-7298) 
 
க;# அைம ேதாி� ேம4�, களி ெந#� களி�றி� ேம4�, 
வி;# எ7 �ரவி ேம4�, ெவ) எயி�( அர+க� ேம4� 
�;Bய மைழயி� �)ளி �ைற இ�றி ெமா&+�மா ேபா  
ப;டன பகழி; எ��� பர0த�, ��தி� ெபௗவ� 6.14.144 
 
நக�களி� ெபாிய ேவழ நைற மத அ�வி கா4� 
�க�களி  �+க வாளி அபர�ைத ��றி ெமா&�ப� 
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அக�களி� கழ�(, ேதாி� அJசிைன உ�வி, அ�பா  
உக�களி� கைட ெச�றா4�, ஓ&- இல ஓட4�ற. 6.14.145 
 
E+கிய களி(� ேத�� �ரவிD� Eழி  ெச&ய, 
ஆ+கிய அர+க� தாைன, ஐ இ�ேகாB, ைக ஒ�� 
ஓ+கிய பைடக) <சி உட�றிய உலக� ெச&த 
பா+கிய� அைனய <ர� த�பிையJ ,�(� ப�றி. 6.14.146 
 
 ‘உ(பைக மனிச� இ�( எ� இைறவைன உ(கி�பாேன  
ெவ(வி�, ந�த� <ர� ‘ எ�( ஒ� ேம�ைம ேதா�ற 
எறிபைட அர+க� ஏ�றா� ஏ�ற ைக மா�றா� எ�னா 
வறியவ� ஒ�வ� வ
ைம 9
டவ� ேம  ெச�ெற�ன. 6.14.147 
 
அ(�தன� அர+க� எ&த எறி0தன, அ(��, அறாத 
ெபா(�தன�, பகழி மாாி ெபாழி0தன�; உயிாி� ேபாக� 
ெவ(�தன� நமG�; ேவைல உதிர�தி� ெவ)ள� மீள 
மறி�தன; மறி0த எ���, பிண�க) அ� மைலக) மான. 6.14.148 
 
தைல எலா� அ�ற; ��(� தா) எலா� அ�ற; ேதாளா� 
மைல எலா� அ�ற; ெபா� தா� மா�� எலா� அ�ற; Cல�� 
இைல எலா� அ�ற; <ர� எயி( எலா� அ�ற; ெகா�றJ 
சிைல எலா� அ�ற; க�ற ெச� எலா� அ�ற, சி0தி. 6.14.149 
 
ேத� எலா� �மி0த; மாவி� திறெமலா� �மி0த; ெச�க
 
கா� எலா� �மி0த; <ர� கழ  எலா� �மி0த; க
ட� 
தா� எலா� �மி0த; நி�ற தG எலா� �மி0த; த�த� 
ேபா� எலா� �மி0த; ெகா
ட �க> எலா� �மி0� ேபாய. 6.14.150 
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அர- இய  த(க
 வ�தா) ஆ) விழ ஆ) ேம  <>0த 
�ரவி ேம  9;ைக <>0த; 9;ைகேம  ெபால� ேத� <>0த; 
நிரவிய ேதாி� ேம�ேம  ெந#0தைல கிட0த; ெந&�ேதா� 
விரவிய கள��) எ��� ெவ)ளிைட அாி� <ழ. 6.14.151 
 
க#�பி� க
 அமரேரD� ‘கா��க�� அ�� ைகயா  
ெதா#+கி�றா� �ர+கி�றா� ‘ எ�( உண�0தில�; �ர0த வாளி 
இ#+� ஒ�(� காணா�; கா
ப� எ&த ேகா  ெநா&தி� எ&தி� 
ப#+கி�ற பிண�தி� ப�ம  ��ைபயி� பர�ேப ப கா . 6.14.152 
 
ெகா�ற வா) ெகாைல ேவ , Cல� ெகா#? சிைல �தல வாய 
ெவ�றி ெவ�பைடக) யா-� ெவ0 ெதாழி  அர+க� ேம  ெகா
# 
உ�றன I�(� அ?ச ஒளி�வன ஒ�( Eறா& 
அ�றன அ�றி ஒ�(� அறாதன இ ைல அ�ேற. 6.14.153 
 
��( அன யாைன, மான+ �ரகத�, ெகாB� ேத�, ேகாப 
வ� திற  ஆளி, சீய� ம�ைறய பிற-� ��(� 
ெச�றன எ ைல இ ைல; திாி0தில சிறி� ேபா��; 
நி�றன இ ைல; எ லா� கிட0தன, ெநளி0�, பா�ேம . 6.14.154 
 
சா&0த� நி�த� தாைன தம�தைல இடறி� த)3�( 
ஓ&0த�� ஒழி0த� ஓB உல0த�� ஆக; அ�ேற 
ேவ&0த� வாைக <ர�� இைளயவ� வாிவி ; ெவ�பி+ 
கா&0த� அ= இல�ைக ேவ0த� மன� எG� காலJ ெச0 தீ. 6.14.155 
 
இராவணென��க-� இல+�வ� ெபயரா� நி�ற  (7299-7302) 
 
கா�( உற> க/ன மா� ேத� கBதினி� கடாவி+ க
H�( 
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ஏ�றன� இல�ைக ேவ0த� எாி விழி�� இராம� த�பி 
I�( மா  ெகா
ட� எ�ன+ ெகா கி�றா� �(கJ ெச�றா� 
சீ�ற�� தாG� நி�றா�; ெபய�0தில� சிறி�� பாத�. 6.14.156 
 
கா+கி�ற எ� ெந#�காவ/� வ/ நீ+கிய க)வா! 
ேபா+� இ�( உன+� அாிதா  என� �க�றா�; �ைக உயி��பா� 
ேகா+கி�றன ெதா#+கி�றன ெகாைல அ��க) தைலேயா# 
ஈ�+கி�றன கன  ஒ�பன எ&தா�; இக  ெச&தா�. 6.14.157 
 
எ&தா� சர� எ&தாவைக இ�( ஈக என இைடேய 
ைவதா  என ைவ� ஆயின வB வாளியி� அ(�தா� 
ஐ� ஆத/� அ(�தா&; இனி அ(�பா& என அழி கா� 
ெப&தா  எனJ சர மாாிக) ெசாாி0தா�, �யி  பிாி0தா�. 6.14.158 
 
ஆ� �?சர� அைனயா� வி#� அயி  வாளிக) அைவ தா� 
<��� சர� ப�வ�� இழி மைழ ேபா வன வில+கா� 
���? சர ெந#� �;B/� ,ட� ேவலவ�� இைளயா� 
வா��? சர� வா�காவைக அ(�தா� அற� ம(�தா�. 6.14.159 
 
அGம� இைடேய ��த  
 
அ�ேபாைதயி� அய�- ஆறிய அGமா� அழ  விழியா 
ெபா&� ேபா� சில �ாிேய  இனி என வ0� இைட ��0தா� 
ைக� ேபாதக� என �0� அவ� க#0ேத� எதி� நட0தா� 
இ� ேபா� ஒழி; பி� ேபா� உள; இைவ ேக) என இைச�தா�. 6.14.160 
 
அGம� ேப��வ�ெகா
# இராவணெனதி�   நி�ற  
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 ‘ெவ�றா& உல� ஒ�M�ைறD�, ெம/யா ெந# வ/யா ; 
தி�றா& ெசறிகழ  இ0திர� இைசைய; திைச திாி�தா&; 
எ�ற4�, இ�( அழி- உ�வயி� எ&��, என இைசயா, 
நி�றா� அவ� எதிேர, உல� அள0தா� என நிமி�0தா�. 6.14.161 
 
இராவணG+� அGம� த� ேப��வ�ைத+ கா;ட  
 
எ#�தா� வல� தட+ைகயிைன; அ� ேபா&, உல� எ லா� 
அ#�� ஆ�� உற, அள0தா� தி�வBயி� வB- எ�ன, 
ம#�� ஆ�� உற வள�0தா� என வள�கி�றவ�, உ�வ� 
க#�தா� என+ ெகாBயா�� எதி� ‘கா
பா& ‘என+கா;டா. 6.14.162 
 
அGமன� <ர� ேபJ, (7306-7309) 
 
வி  ஆDத� �தலாகிய வய ெவ�பைட மிடேலா# 
எ லா� இைட பயி�றா&; �ய� நா  ஐ0திேனா# இைய0தா&; 
இ லா& ெச�; வ/யா&; திற  மறேவா&! இனி, எதிேர 
நி லா&, என நிக>�தா, ெந# ெந��பா� என உயி��பா�. 6.14.163 
 
நீ) ஆ
ைமயி� உடேன எதி� நி�றா&; இஃ� ஒ�ேறா? 
வா) ஆ
ைமD�, உல� ஏழிெனா# உடேன உைட வ/D�, 
தாளா
ைமD�, நிக� ஆ�� இ  தனி ஆ
ைமD�, இனி நி� 
ேதாளா
ைமD�, இைசேயா# உட� �ைட�ேப�, ஒ� �ைட�பா . 6.14.164 
 
 ‘பர+க� பல �� எ�? பட� கயிைல� ெப�வைர+��, 
அர+� உ�( எாி ெபாறி+ க
 திைச+ காி+��, சிறி� அG�கா 
உர+ ��ைபயி� உய�ேதா) பல உைடயா&! உர� உைடயா& 
�ர+�� தனி+ கர�தி� �ைட �ைட�� ஆ�(தி ெகா லா�. 6.14.165 
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 ‘எ�ேதா) வ/ அதனா  எ#�� யா� எ�ற-�, இறவா 
நி�றா& எனி�, நீ பி� எைன நி� ைக�தல நிைரயா , 
��ேற �ைர ேதாளா&! மிட  ெகா# ���தி; ��த� 
ெபா�ேற�; எனி�, நி�ேனா# எதி� ெபா�கி�றிெல� ‘எ�றா�. 6.14.166 
 
அGம� Iறிய� ேக;# இராவண� விய�த    (7310-7315) 
 
காாி� காியவ�, மா�தி கழற, கB� உகவா, 
<ர�� உாிய� ெசா�றைன; விறேலா& ஒ� தனி எ� 
ேந� நி�பவ� உளேரா பிற� நீய லவ�? இனி உ� 
ேப�+� உல� அளேவ? இனி, உளேவா பிற? எ�றா�. 6.14.167 
 
 ‘ஒ�( ஆDத� உைடயா& அைல; ஒ� நீ என� உற-� 
ெகா�றா&; உய�ேத�ேம  நிமி� ெகா# ெவ?சிைல ேகா/, 
வ� தாைனயி� உட� வ0த எ� எதி� வ0�, நி� வ/யா  
நி�றாெயா# நி�றா� இனி நிகேரா? , ெநBேயா&. 6.14.168 
 
 ‘��ேதவ�க) �தலாயின�, �7M�( உலகிைடD� 
எ�ேதவ�க), எ�தானவ�, எதி�வா� இக  எ�ேந�, 
பி�� ஏறின� அ லா ? இைடேபரா�, எதி�, “மா�பி  
��ேத ‘‘ என நி�றா&; இ� I(� தர� அ�றா . 6.14.169 
 
 ‘ெபா� ைக� தல� இ�ப�� உள; �க7� ெபாி� உளதா ; 
வ� ைக�தல மத ெவ�காி வைசப;டன; வ�வா&, 
இ� ைக�தல� உைடயா&, எதி� இைவ ெசா�றைன இனிேம  
த�ைக+� உாிய� ஓ� ெகா�ற� எ�? அம�த+க�� அ�றா . 6.14.170 
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 ‘திைச அ�தைனையD� ெவ�ற� சிைதய, �க> தெ(� அ= 
வைச ம�( இனி உளேத? என� உயி� ேபா வ�� மகைன 
அைசய� தைர அைரவி�தைன; அழி ெச��ன  அ�ேவா 
பைச அ�றில�; ஒ� நீ, என� எதி� நி�( இைவ பக�வா&! 6.14.171 
 
 ‘9ணி�� இைவ  ெச&தைன; அதனா ,  ெபா�ேவ; 
பாணி�த�; பிறி� எ� சில பக�கி�ற�? பழியா  
நாணி� தைல இ#கி�றிெல�; நனிவ0�, உல� எைவD� 
காண, கB� எதி� ���தி ‘ எ�றா�, விைனகBயா�. 6.14.172 
 
அGம� இராவணைன+ ���த  
 
 ‘<ர�திற� இ� ந�(! ‘என வியவா, மிக விளியா, 
ேதாி  கB� இவரா, �7விழியி  ெபாறி சிதறா, 
ஆர�ெதா# கவச�� உட  ெபாBப;# உக, அவ� மா 
மா�பி  கB� எதி� ��தின�, வயிர+ கர� அதனா . 6.14.173 
 
அGமன� ��தி� விைள-க) (7317-7319) 
 
அயி� உ+கன, ெந# மா  வைர; அன  உ+கன, விழிக); 
தயி� உ+கன, �7�ைளக); தைல உ+கன; தாியா 
உயி� உ+கன, நி�த+�ல�; உய� வானர� எைவD�, 
மயி� உ+கன, எயி( உ+கன; மைழ உ+கன, வான�. 6.14.174 
 
வி  சி0தின ெந# நா
; நிமி� கைர சி0தின, விாிநீ�; 
க  சி0தின, �ல மா வைர; கதி� சி0தின, ,ட��; 
ப  சி0தின மத� யாைனக); பைட சி0தின�, எவ��; 
எ  சி0தின எாி சி0தின, இகேலா� மணி அகல�. 6.14.175 
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ைக+��� அ� பட4� கழ  நி�த�+� இைற கைறநீ� 
ைம+ ��ைபயி� எழி  ெகா
# ஒளி� வயிர� தட மா�பி  
தி+கி  சின மத யாைனக) வய ெவ�பைண ெச�வி  
�+� இ�றன, ேபாகாதன, �ற� உ+கன, �கழி�. 6.14.176 
 
இராவண� த)ளா#த  
 
அ)ளாBய கவச�� அவி�மணி அ�றன, திைசேபா& 
வி)ளா ெந# �7மீ� என விழ, ெவ�ெபாாி எழ, நி�( 
உ) ஆBய ெந#�கா  ெபார, ஒ#�கா உல� உைலய� 
த)ளாBய வடேம�வி� ச/�தா�, அற� வ/�தா�. 6.14.177 
 
இராவண� ச/�தைம க
# வானவ��  வானர�� மகி>த  
 
ஆ��தா�, வி,�� உைறேவா� ெநB�; அGமா�மிைச அதிக� 
���தா�, ந( �7 ெம�மல�; இைச ஆசிக) ெசா�னா�; 
ேவ��தா� நி�த�க); வானர� விய0தா�, ‘இவ� விசய� 
தீ��தா� ‘என உவ0� ஆBன�, �7 ெம&�மயி� சி/��தா�. 6.14.178 
 
இராவண� உண�- ெப(த  
 
க�( அ�கியி� ெந#வாDவி� நிைல க
டவ�, கதியா  
ம�( அ�� ஒ� வB- உ�(, அ� மாறா#( காைல� 
ப�( அ�� அ�ைமயி�, அ�ன� பயி கி�ற� ஒ� ெசயலா , 
உ�( அ�� அ� �ற�ேபா&, உட  ��0தா  என உண�0தா�. 6.14.179 
 
இராவண� அGமைன� �க>த  (7323-7326) 
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உணரா, ெநB� உயிரா,  உதவா, எாி உமிழா, 
‘இைண யா�� இலா&! எ�றைன எ&தா வ/ ெச&தா&! 
அைணயா&; இனி, என� ஊ> ‘ என அடரா, எதி�படரா, 
பைணயா� �ய� உைடயா�, இைட சில இ�ெமாழி பக�வா�. 6.14.180 
 
வ/ எ�ப�� உளேத, அ� நி�பால� மறேவா&! 
அ/ எ�பவ�, �ற� நி�றவ�, உல� ஏழிG� அைட�தா&; 
‘ச/ ‘எ�( எதி� மலேரா�  த0தா , இைற ச/ேய�; 
ெம/- எ�ப�� உண�0ேத�; எைன ெவ�றா&, இனி, விறேலா&! 6.14.181 
 
 ‘ஒ�( உ
# இனி,  ேந��வ�; உ� மா�பி�, எ� ஒ�ைக, 
��றி� மிைச கைடநா) வி7� உ�� ஏ( என+ ��த 
நி�( நிைலத�வா& எனி�, நி� ேந� பிற� உளேரா? 
இ�(� உைள; எ�(� உைள; இைல ஓ� பைக ‘எ�றா�. 6.14.182 
 
எ�றா�, எதி� ெச�றா�; இக  அ# மா�தி, ‘எைன நீ 
ெவ�றா& அைலேயா? உ� உயி� <டா�,  ெச&தா&; 
ந�றாக நி� நிைல ந�( ‘ என ந கா, எதி� நடவா, 
��( ஆகிய திர) ேதாள! உ� கட� ெகா)க என ெகா#�தா�. 6.14.183 
 
இராவண� ���த  
 
உ(+கி, தனி எதி� நி�றவ� உர�தி , தன� ஒளி� ப  
இ(+கி, பில ெந#வா& மB��, எாி க
ெதா(� இழிய, 
�(+கி� ெபாதி நிமி� பல விர  ெநாிய, திைச �ாிய+ 
�(+கி+ கர�, ெந#0ேதா) �ற� நிமிர+, ெகா# ��த. 6.14.184 
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இராவண� ��த அGம� ச/�த  
 
ப)ள+கட  ெகா)ள� பட� பB ேபாிG� பைதயா�, 
வ)ள� ெப� ெவ)ள�� எ(> வ/யாாிG� வ/யா�, 
க)ள+ கைற உ)ள�� அதி�கழ  ெவ&யவ� கர�தா  
த)ள, தள� ெவ)ளி� ெப��கிாி ஆ� எனJ ச/�தா�. 6.14.185 
 
அGமா� ச/+கJ ச/�தைவ 
 
ச/�த காைலயி , இைமயவ� உலெகா#� ச/�தா�; 
ச/�தா  அற�; ச/�த�, ெம&�ெமாழி; தக-� 
ச/�த�; அ�றிD�, �கெழா# ,�திD� ச/�த; 
ச/�த நீதிD�; ச/�தன க�ைணD� தவ��. 6.14.186 
 
அ�ேபா� வானர� மைலைய எ#�� இராவண�ேம  <,த  (7330-7334) 
 
அைனய காைலயி�, அாி+�ல� தைலவ� அ= வழிேயா� 
எைனய� அ�னவ� யாவ��, ஒ� �வ# ஏ0தி, 
நிைனவி� �� ெந# வி,�� ஒ� ெவளி இ�றி ெந��க, 
விைன இ� எ�( அறி0� இராவண� ேம  ெசலவி;டா�. 6.14.187 
 
ஒ�த ைகயின�, ஊழியி� இ(தியி� உலைக 
ெம�த மீ� எ7 ேமக�தி� வி,�� எலா� மிைடய, 
ப�� E( ேகாB+� ேம  பனிப# சிகர�, 
எ�த, ேம  ெசல எறி0தன�; பிறி0தன� இைமேயா�. 6.14.188 
 
த�+கி, <சிட, வி,�� இட� இ�ைமயி�, த�மி� 
ெந�+�கி�றன, நி�றன; ெச�றில, நிைற0த; 
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அ�+கG� மைற0தா�; இ�) வி7�கிய� அ
ட�; 
,�+க� உ�றன�, அர+க� எ�( இைமயவ� C>0தா�. 6.14.189 
 
ஒ�றி� ஒ�( ப;# உைடவன, இB�� உ�� அதிரJ, 
ெச�ற வ�ெபாறி மி�பல ெசறி0திட, தெ&வ 
ெவ�றி வி  என வி7நிழ  விாி0திட, ேம  ேம  
க�றி ஓBட+ க  மைழ நிக��தன க�க). 6.14.190 
 
இாி0� நீ�கின� இரா+கத� ெப��பைட; எ��� 
விாி0� சி0தின, வான�� மீேனா# விமான�; 
ெசாாி0த ெவ�ெபாறி பட, கட  ,வறின; ேதா�ற� 
காி0த க
டக� க
மணி; எ� பல கழறி? 6.14.191 
 
இராவண� அ�மைலகைள அ��களா  வில+க  
 
இ(�த� இ�( உல� எ�ப� ஓ� திமில� வ0� எ&த 
க(�த சி0ைதய� இராவண� அைனய� க
டா�; 
ஒ(�� வானவ� �க>ெகா
ட பாரவி  உைளய 
அ(�� நீ+கின� ஆயிர ேகாBேம  அ�பா . 6.14.192 
 
இராவண� அ�பா  மைலக) சா�பலாத  
 
கா�� எலா� க#0�க) பட, களி( எலா� �ணிய, 
பா�� எலா� பட, யாளிD� உ7ைவD� பாற, 
I�ப  மாமர� எாி0� உக, �(0�க) ெந(�க, 
சா�ப  ஆயின, தடவைர ,#கைண தBய. 6.14.193 
 
இராவண� திறைல இைமயவ� விய�த  (7337-7345) 
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உ�றவா எ�(�, ஒ�( E( ஆயிர� உ�வா 
இ�றவா எ�(�, இB�� உ
# ெபாB� ெபாBயாகி 
அ�றவா எ�(�, அர+கைன அ#சிைல+ ெகாBேயா� 
க�றவா எ�(�, வானவ� ைக�தல� �ைல0தா�. 6.14.194 
 
 ‘அட  �ைட��� ‘எ�( அாி+�ல <ர� அ�( எறி0த 
திட  �ைட�தன, தச�க� கர�; அைவ திைச C> 
கட  �ைட�தன; கள�தி� நி�( உய�த� 9மி 
உட  �ைட�தன உதிர�� �ைட�த�, ஒ
�டவி. 6.14.195 
 
“ெகா ெவ�, இ+கணேம ம�( இ= வானர+ �7ைவ; 
ெவ ெவ�, மானிட� இ�வைர ‘‘ எனJ சின� <�க, 
வ வ� வா�சிைல ப�� உட� இட+ ைகயி  வா�கி, 
ெதா  வா� மாாியி� ெதாட�வன ,# சர� �ர0தா�. 6.14.196 
 
ஐ இர
# கா��க�திG� ஆயிர� பகழி 
ைகக) ஈ� ஐ0தினா4�, ெவ�க#�பினி  ெதா#���( 
எ&ய, எ?சின, வான��, இ�நில வைர���, 
ெமா& ெகா) ேவைலD�, திைசக3�, சர�களா& �B0த. 6.14.197 
 
அ0தி வானக� ஒ�த�, அ= அம� கள�, உதிர� 
சி0தி; ேவைலD� திைசக3� நிைற0தன சர�தா  
ப0தி ப0தியா& மB0த�, வானர� ப�தி; 
வ0� ேமக�க) பB0தன, பிண� ெப� மைல ேம . 6.14.198 
 
நீல� அ�ெபா# ெச�றில�; நி�றில� அனில�; 
காலனா� வய�� அைட0தில�, ஏ-
ட கவய�; 
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ஆல� அ�ன� ஓ� சர�ெதா#� அ�கத� அய�0தா�; 
Cல� அ�ன� ஓ� வாளியா  ேசா�பின�, சா�ப�. 6.14.199 
 
ம�(� <ர�த� ம�ம�தி� அயி  அ�� ம#�ப, 
ெகா�ற <ர�� ஆ
ெதாழி  ெச&ைகD� �ைற0தா�; 
,�(� வானர� ெப��கட  ெதாைல0த�; ெதாைலயா� 
உ�( நி�றவ� ஓBன�; இல+�வ� உ��தா�. 6.14.200 
 
E( ேகாBய, E( Eறாயிர ேகாB, 
ேவ( ேவ( எ&த சர� எலா� சர�களா  வில+கி, 
ஏ( ேசவக� த�பி, அ= இராவண� எ#�த 
ஆ( நா4 ெவ?சிைலையD� கைணகளா  அ(�தா�. 6.14.201 
 
ஆ���, வானவ� ஆவல� ெகா;Bன�; அர+க� 
ேவ���, ெந?ச�� ெவ��பின�; விைன அ( �னிவ� 
����, நா)மல� ெசாாி0தன�; இராவண� ேதாைள� 
பா��� உவ0தன�; �னி�த�, ந லற� பாB. 6.14.202 
 
இல+�வைன இராவண� பாரா;ட  (7346-7352) 
 
 ‘ந�(, ேபா�வ/; ந�( ேபா� ஆ) வ/; <ர� 
ந�(; ேநா+க�� ந�(; ைக+ க#ைமD� ந�(; 
ந�( க விD�; ந�( நி� ஆ
ைமD� நலG�; 
எ�( ைக� மறி��, இராவண�, ‘ஒ�வ� நீ ‘எ�றா�. 6.14.203 
 
 ‘கானி� அ�( இக  கர� பைட ப#�த அ+ காிேயா� 
தாG�, இ0திர� த�ைன ஓ� தGவல� த�னா  
வானி  ெவ�ற எ� மதைலD�, வாிசிைல பிB�த 
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யாG�, அ லவ� யா� உன+� எதி�? ‘எ�(� இைச�தா�. 6.14.204 
 
 ‘வி /னா  இவ� ெவல�படா� ‘ எனJ சின� <�க, 
‘ெகா 4� நா3� இ�( இ� ‘ எனJ சி0ைதயி  ெகா
டா�, 
ப /னா  இத> அ�+கின�; ப�வ/+ கர�தா  
எ /� நா��க� ெகா#�த� ஓ� ேவ  எ#�� எறி0தா�. 6.14.205 
 
எறி0த கால ேவ , எ&த அ�� யாைவD� எாி0� 
ெபாறி0� ேபா& உக, தீ உக, விைசயினி� ேபாகி 
ெசறி0த தாரவ� மா�பிைடJ ெச�ற�; சி0ைத 
அறி0த ைம0தG� அம� ெந#� கள�திைட அய�0தா�. 6.14.206 
 
இாிய4�ற� வானர� ெப��பைட; இைமேயா� 
பாிய4�றன�; உைல0தன�, �னிவ�� பைத�தா�; 
விாி திைர+ கட�� இர;B ெகா
# ஆ��தன� விரவா�; 
திாிைக ஒ�த�, ம
தல�; கதி� ஒளி தீ�0த. 6.14.207 
 
அ?சினா� அல�, அய� த0த ேவ/G� ஆவி 
�?சினா� அல�; �ள�கினா� ‘ எ�ப� �ணியா 
‘எ?, இ  யா+ைகைய எ#��+ ெகா
# அக ெவ� ‘எ�( எ
ணி 
ந?சினா  ெச&த ெந?சினா� பா�மிைச நட0தா�. 6.14.208 
 
உ)ளி ெவ� பிண�� உதிரநீ� ெவ)ள�தி� ஓB 
அ)ளி அ�ைகக) இ�ப�� ப�றி� ப
# அர� மா 
ெவ)ளி அ�கிாி எ#�த� ெவ)கினா� ஏைன 
எ) இ  ெபா�மைல எ#+க  உ�றா� என எ#�தா�. 6.14.209 
 
இல+�வைன இராவண� எ#+க இயலாைம 
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அ#�த ந  உண�- ஒழி0தில�, அ�பர� ெச�ெபா� 
உ#�த நாயக� தாெனன உண�த/�, ஒ��ேக 
ெதா#�த எ
வைக M��திைய� �ள+கி ெவ
ெபா��ைப 
எ#�த ேதா)க3+� எ70தில� இராமG+� இைளயா�. 6.14.210 
 
இராவண� ைகக3+கிைடயி  இல+�வ� 
 
தைலக) ப�ெதா#� த7விய தச�க� தைலவ�, 
நிைலெகா) மாகட  ஒ�தன�; கர�, �ைட நிமி�� 
அைலக) ஒ�தன; அதி  எ7� இரவிைய ஒ�தா�, 
இைல ெகா) த
�ழா& இல��ேதா) இராமG+� இைளயா� 6.14.211 
 
இல+�வைன அGம� எ#��J ெச 4த    (7355-7357) 
 
எ#+க  உ�(, அவ� ேமனிைய ஏ0�த�� ஏ�ற 
மி#+� இலாைமயி�, இராவண� ெவ&�யி��� உ�றா�; 
இ#+கி  நி�ற அ�மா�தி ��0� எ#�� ஏ0தி, 
த#+கலாத� ஓ� விைசயின� எ70�, அய  சா�0தா�. 6.14.212 
 
ெதாக ஒ��கிய ஞான� ஒ�( எவாிG� �யா� 
தக- ெகா
ட� ஓ� அ�� எG� தனி��ைண அ லா , 
அக- காதலா , ஆ
தைக எ�னிG�, அGம�, 
மக- ெகா
# ேபா& மர� ��� ம0திைய நிக��தா�. 6.14.213 
 
ைமய  I�மன�� இராவண� பைடயினா  மய��� 
ெச&ய வா) அாி ஏ( அனா� சிறிதினி  ேதற, 
ைகD� கா க3� நயன�� கமலேம அைனய 
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ெபா& இலாதவ� நி�றிட��, அGமG� ேபானா�. 6.14.214 
 
இராம� இராவணேனா# ேபா�+�� ேபாத  
 
ேபான காைலயி , �+கன� ��கவ�, ேபா� ேவ;# 
யாைன ேம  ெச4� ேகா) அாி ஏ( இவ� எ�ன; 
வாGே◌ளா� கண� ஆ��த�; ���த� மல�, ேம ; 
� நவி�ற ேவ  அர+கG�, ேதாிைன� �ர0தா�. 6.14.215 
 
இராம� ேதாி லா� ெச வ�க
# அGம�  வ�த  (7359-7360) 
 
ேதாி  ேபா� அர+க� ெசலJ, ேசவக� தனிேய 
பாாி  ெச கி�ற வ(ைமைய ேநா+கின�, பாி0தா�, 
‘சீாி  ெச கி�ற� இ ைல இJ ெச� ‘எG� திற�தா , 
வாாி� ெப& கழ  மா�தி க�ெமன வ0தா�. 6.14.216 
 
 ‘E( ப��ைட ெநாறி  பாி� ேதாி�ேம  O��� 
மா( இ  ேபா� அர+க� ெபார, நில�� நீ மைலத  
ேவ( கா;#�, ஓ� ெவ(ைமைய; ெம /ய எனிG� 
ஏ( நீ, ஐய! எ�Gைட� ேதாளி� ேம  ‘எ�றா� 6.14.217 
 
இராம� ந�ெறன அGம� ேதா)ேம  அம�த  
 
 ‘ந�(, ந�(! ‘என நாயக� ஏறின� நாம+ 
��றி� ேம  இவ� ேகா) அாி ஏ( என+ IB, 
அ�( வானவ� ஆசிக) இய�பின�; ஈ�ற 
க�( தா�கிய தா& என மா�தி களி�தா�. 6.14.218 
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அGமைன+ க
# க4ழG� அன0தG� நாHத4� ந#��த4� 
 
மாணி ஆ& உல� அள0த நாளவ� உைட வBைவ 
ஆணியா& உண� மா�தி அதிசய� உ�றா�; 
காணியாக� ப
# உைடயனா� ஒ�தனி+ க4ழ� 
நாணினா�; ம�ைற அன0தG� தைல ந#+� உ�றா�. 6.14.219 
 
அGம� ேதாளி  இராம� அம�0தைம+�வைம (7363-7364) 
 
ஓத� ஒ�தன� மா�தி; அத� அக�� உைறD� 
நாத� ஒ�தன� எ�னிேனா, �யி கில� ந�ப�; 
ேவத� ஒ�தன� மா�தி; ேவத�தி� சிர�தி� 
ேபாத� ஒ�தன� இராம�; ேவ( இதி� இைல ெபா�ேவ. 6.14.220 
 
த�தியா& நி�ற ெவ�றி மா�தி தனிைம சா�0த 
மி�திைய ேவ( ேநா+கி�, எ=வண� விள��� த�ைம? 
��தி I�0�)ளா� ேவத� ெபா�-ற� �ல�� ேநா+�� 
ப�திைய ஒ�தா�; <ர�, ேமைல� த� பதேம ஒ�தா�. 6.14.221 
 
அGமான� ேதாளி� ெப�ைம 
 
ேம�வி� சிகர� ேபா�ற� எ�னிG�, ெவளி( உ
டாமா  
Mாிநீ� அ
ட� எ லா� வயி�றிைட ��ன� ெகா
ட 
ஆாிய��, அேனக மா�+க�தா , இட� வலம� ஆகJ 
சாாிைக திாிய  ஆன மா�தி தாம� ெபா� ேதா) 6.14.222 
 
அ�0தவ� ஆசிD� வானவ� வ�ைகD� 
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ஆசி ெசா /ன� அ�0தவ�; அற� எG� தெ&வ� 
கா, இ  ந  ெந#� கர� எ#�� ஆ��த�; கயிைல 
ஈச� நா��க� எ�றிவ� �த/ய இைமேயா� 
9ச  காணிய வ0தன� அ0தர� ��0தா�. 6.14.223 
 
இராம� வி நாைண� தெறி�த  
 
அ
ண , அ?சன வ
ணG�, அம� �றி�� அைம0தா� 
எ
ண�� ெப�0 தனிவ/J சிைலைய நா
 எறி0தா�; 
ம
H� வான��, ம�ைறய பிற-�, த� வா&� ெப&� 
உ
H� கால��, அ= உ��திர� ஆ��� ஒ�த� ஓைத. 6.14.224 
 
நாெணா/யி� விைள-க) 
 
ஆவி ெச�றில�, நி�றில�, அர+கேரா# இய+க�; 
நா உல�0தன�; கல�கின�, வில�கின�; ந#�கி, 
ேகாைவ நி�ற ேப� அ
ட�� �ைல0தன; �ைலயா� 
ேதவ ேதவG�, விாி?சG�, சிர தல� �ைல0தா�. 6.14.225 
 
இராம இராவண� ேபா� (7369-7373) 
 
ஊழி ெவ� கன  ஒ�பன, ��� அன உ�வ, 
ஆழி நீைரD� �B�பன, திைசகைள அள�ப, 
<ழி�, மீJெச/�, ம
ைணD�, வி
ைணD�, ெதாைள�ப, 
ஏ7 ெவ?சர�, உட� ெதா#��, இராவண� எ&தா�. 6.14.226 
 
எ&த வாளிைய, ஏழினா , ஏழிேனா# ஏ7 
ெச&�, ெவ?சர� ஐ0� ஒ� ெதாைடயினி  ேச��தி, 
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ெவ&� கால ெவ�கன க3� ெவ)�ற, ெபாறிக) 
ெப&� ேபா�வைக, இராகவ� சிைலயினி  ெப&தா�. 6.14.227 
 
வாளி ஐ0ைதD� ஐ0தினா  வி,�பிைட மா�றி, 
ஆளி ெமா&�பி� அ= அர+கG�, ஐ - இர
# அ�� 
ேதாளி  நா
 உற வா�கின�, �ர0தன�; ,�தி 
ஆ3� நாயக� அவ�ைறD� அவ�றினா  அ(�தா�. 6.14.228 
 
அ(��, ம�( அவ� அய  நி�ற அள�ப�� அர+க� 
ெச(�� வி;டன பைட எலா� கைணகளா  சி0தி, 
இ(�� <சிய கிாிகைள எாி உக Eறி, 
ஒ(��, ம�( அவ� தைலகளா  சில மைல உய��தா�. 6.14.229 
 
மீGைட+ க��கட  �ைர இரா+கத� வி;ட 
ஊGைட� பைட, இராவண� அ�ெபா#� ஓB, 
வானர+ கட  படாவைக, வாளியா  மா�றி, 
தாGைடJ சர�தா  அவ� தைல மைல தB0தா�. 6.14.230 
 
அGமானி� ேவக� 
 
இ�பரா� எனி�, வி,�பின� ஆ��, ஓ� இைம�பி ; 
��ைப CBய இராவண� �க� ெதா(� ேதா�(�; 
ெவ�� வ?சக� விழி ெதா(� திாிD�; ேம  நி�றா� 
அ�பி� �� ெச4�, மன�தி��� �� ெச4� அGம� 6.14.231 
 
ேபா�+கள+ கா;சிக) (7375-7381) 
 
ஆ#கி�றன, கவ0த��; அவ�ெறா#� ஆB� 
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பா#கி�றன, அலைகD�; நீ�கிய பைன+ைக+ 
ேகா# ��றிய காிக3� பாிக3� தைல+ ெகா
# 
ஓ#கி�றன, உல�� இல, உதிர ஆ( உவாி. 6.14.232 
 
அ�ற ஆழிய, அ(��
ட அJசின�, அ�ேபா# 
இ�ற ெகா& உைள� �ரவிய, ேத�+�ல� எ லா�; 
ஒ�ைற வாளிேயா# உ�
டன, க�� களி�( ஓ�க ; 
,�(� வாசிD� �மி0தன, அம�+கள� ெதாட�0த. 6.14.233 
 
ேத� இழ0�, ெவ?சிைலக3� இழ0�, ெச0த(க
 
கா� இழ0�, ெவ� க/ன மா+ கா க3� இழ0�, 
C� இழ0� வ�கவச�� இழ0�, ��� இழ0�, 
தா� இழ0�, பி� இழ0தன� நி�த�, த� தைலக). 6.14.234 
 
அரவி� O
 இைட அர+கிய�, கணவ� த� அ�ற 
சிர�� அ�னைவ ஆத/�, ேவ�(ைம தொியா� 
�ரவியி� தைல 9;ைகயி� தைல இைவ ெபா��தி+ 
கர- இ  இ� உயி� �ற0தன�, கவ-ற� த7வி. 6.14.235 
 
ஆ��� அட�கின, வா& எலா�; அழ  ெகா70� ஒ7க� 
பா��� அட�கின, க
 எலா�; பல வைக� பைடக) 
���� அட�கின, ைக எலா�; �ளியி� படைல� 
ேபா��� அட�கின உல� எலா�; �ர, எலா� ேபான. 6.14.236 
 
ஒ�(� E�றிேனா# ஆயிர� ெகா#� தைல, உ�;B, 
ெச�( தீ�வன என� பலேகாBD� சி0தி, 
நி�ற ேதெரா#� இராவண� ஒ�வG� நி�ப+, 
ெகா�( <>�தின� இராகவ� சர� எG� I�ற�. 6.14.237 
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ேத�� யாைனD� �ரவிD� அர+க�� தெ�றி, 
ேப�� ஓ� இட� இ�( என� திைசெதா(� பிற�கி, 
கா�� வான�� ெதா#வன பிண+ �ைவ க
டா�, 
Mாி ெவ?சிைல இராவண� அரா என �னி0தா�. 6.14.238 
 
இராவண� இராம�ேம  அ�� எ&த  (7382-7387) 
 
�ர
ெதா�� சிைல இைம�பினி  �ைறDற வா�கி, 
�ர
# ேதா) உற� ெபால�ெகா) நா
 வல�பட� ேபா+கி, 
திர
ட வாளிக) ேசவக� மரகதJ சிகர�� 
இர
# ேதாளிG� இர
# �+� அ70திட, எ&தா�. 6.14.239 
 
�(வ  எ&திய �க�தின�, �ளாி அ� க
ண�, 
ம( இலாத� ஓ� வB+கைண ெதா#��, உற வா�கி, 
இ(தி எ&�� நா), கா ெபார, ம0தர� இைடயி;# 
அ(வ� ஆ� என, இராவண� சிைலயிைன அ(�தா�. 6.14.240 
 
மா�( ெவ?சிைல வா�கின�, வB��ைட ெந#நா
 
ஏ�( உறா �ன�, இைட அற+ கைணகளா  எ&தா�; 
கா�றிG� கB� ஆவன, கதி� மணி ெந#0ேத� 
ஆ�(, ெகா& உைள� �ரவியி� சிர�க3� அ(�தா�. 6.14.241 
 
ம�(� ெவ�பைட வா�கின� வழ��றா ��ன�, 
அ�( அழி0� உக அயி  ெந#� கைணகளா  அ(�தா�; 
ெகா�ற ெவ
�ைட ெகாBெயா#0 �ணிபட+ �ைற�தா�; 
க�ைற அ� ,ட�+ கவச�� க;# அற+ கழி�தா� 6.14.242 
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மா�(� ேத� அவ
 வ0தன வ0தன வாரா, 
<�( <�( உக, ெவயி  உமி> க#�கைண வி;டா�; 
ேச�(J ெச��ன  ப#கள� பர�பிைடJ ெச�க
 
I�(� ைக எ#�� ஆBட, இராவண� ெகாதி�தா�. 6.14.243 
 
ெசறி0த ப  மணி� ெப�வன� திைச பர0� எாிய, 
ெபாறி0த வா&, வய+ க#? ,ட�+ கைண ப#� ெபா7தி� 
எறி0த கா  ெபார, ேம�வி� ெகா#�B இB0� 
மறி0� <>0த�� ஒ�த�, அ= அர+க�த� ம�ட�. 6.14.244 
 
இராவணன� �Bைய <>��த  (7388-7389) 
 
மி�G� ப  மணி ம-/ேம  ஒ�கைண வி;டா�; 
அ�ன கா&கதி� இரவிேம  பா&0த ேபா� அGம� 
எ�ன  ஆய� ஓ� விைசயினி  ெச�(, அவ� தைலயி  
ெபா�னி� மாமணி ம�ட�ைத <>�த� �ணாி. 6.14.245 
 
அ
ட� நாயக� அ#சிைல உைத�த ேப� அ�� 
ெகா
# ேபாக� ேபா&+ �ைரகட  �ளி�த அ+ ெகா)ைக 
ம
டல� ெதாட� வய�� ெவ�கதிரவ�, த�ைன 
உ
ட ேகாெ◌ளா#� ஒ/கட  <>0த�� ஒ+��. 6.14.246 
 
ம�டமிழ0த இராவண� நிைல (7390-7391) 
 
ெசா 4� அ�தைன அளைவயி  மணி�B �ற0தா�; 
எ  இைம�� எ7 மதிய�� ஞாயி(� இழ0த 
அ 4� ஒ�தன�; பக4� ஒ�தன�; அம� ெபா�ேம , 
ெவ 4� அ�தைன அ ல� ேதா�றிலா விறேலா�. 6.14.247 
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மா�ற�0 தட மணி�B இழ0த வா) அர+க�, 
ஏ�ற� எ= உலக�திG� உய�0�ள� எனிG�, 
ஆ�ற  ந  ெந#� கவிஞ� ஓ� அ�கத� �ப, 
ேபா�( அ�� �க> இழ0த ேப� ஒ�வG� ேபா�றா�. 6.14.248 
 
இராவண� நாHத  
 
 ‘அற� கட0தவ� ெசய  இ� ‘ எ�(, உல� எலா� ஆ��ப, 
நிற� காி0திட, நில� விர  கிைள�திட, நி�றா� 
இற�� க
ணின�, எ  அழி �க�தின�, தைலய�, 
ெவ(� ைக நா�றின�, வி7�ைட ஆ  அ�ன ெம&ய� 6.14.249 
 
இராவணைன ேநா+கி இராம� ெசா ல� ெதாட��த  
 
நி�றவ� நிைல ேநா+கிய ெந#0தைக, இவைன+ 
ெகா�ற  எ�? தனி ெவ(� ைக நி�றா� ‘என+ ெகா)ளா, 
‘இ�( அவி0த� ேபா4�, உ� தீைம ‘எ�( இைசேயா# 
ஒ�ற வ0தன வாசக�, இைனயன �தா�; 6.14.250 
 
இராம� அறி-ைர (7394-7398) 
 
"அற�தினா  அ�றி அமர�+�� அ�?சம� கட�த  
மற�தினா  அாி� ‘‘ எ�ப� மன�திைட வ/�தி; 
பற�தி, நி� ெந#�பதி �க; கிைளெயா#�, பாவி! 
இற�தி; யா� அ� நிைனகிெல� தனிைம க
# இர�கி. 6.14.251 
 
 ‘உைட� ெப�� �ல�தினெரா#� உறெவா#�; உத-� 
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பைட+கல�க3�, ம�( நீ ேதBய பல-�, 
அைட�� ைவ�தன திற0� ெகா
#, ஆ�(தி ஆயி�, 
கிைட�தி; அ ைலேய , ஒளி�தியா ; சி(ெதாழி  கீேழா&! 6.14.252 
 
சிைறயி  ைவ�தவ) த�ைன வி;# உலகினி  ேதவ� 
�ைறயி  ைவ�த நி� த�பிைய இரா+கத� �த  ேப� 
இைறயி  ைவ�� அவ�� ஏவ  ெச&� இ��திேய , இ�G� 
தைரயி  ைவ+கிெல�, நி� தைல வாளியி� தB0�. 6.14.253 
 
 ‘அ ைலயா� எனி�, ஆ� அம� ஏ�( நி�( ஆ�ற 
வ ைலயா� எனி�, உன+�ள வ/ எலா� ெகா
#, 
“நி , ஐயா! “ என ேந� நி�( ெபா�(தி; எனிG�, 
ந ைல ஆ�தி; “பிைழ�� இனி உ
# “ என நயேவ . 6.14.254 
 
 ‘ஆ) ஐயா! உன+� அைம0தன மா�த� அைற0த 
9ைள ஆயின க
டைன; இ�( ேபா&, ேபா�+� 
நாைள வா ‘என ந கின� நா� இள� க�கி� 
வாைள தா-( ேகாசல நா#ைட வ)ள . 6.14.255 
---------------- 
 
6.16.16.16.15555    ��பக!ண��பக!ண��பக!ண��பக!ண    வைத�வைத�வைத�வைத�    படல�படல�படல�படல�    ( 7399 ( 7399 ( 7399 ( 7399 ----7761)7761)7761)7761)    
 
இராவண� இல�ைக ேநா+கி மீ3த  (7399-7400) 
 
வாரண� ெபா�த மா���,வைரயிைன எ#�த ேதா3�, 
நாரத �னிவ�� ஏ�பநய�பட �த நா-�, 
தா� அணி ம-/ ப���,ச�கர� ெகா#�த வா3�, 
<ர�� கள�ேத ேபா;#,ெவ(� ைகேயா# இல�ைக �+கா�  6.15. 1 
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கிட0த ேபா� வ/ யா�மா;ேட?ெகடாத வானவைர எ லா� 
கட0� ேபா&, உலக� M�(�கா+கி�ற காவலாள�, 
ெதாட�0� ேபா� பழியிேனா#�,�+கிய கர�ேகளா#�, 
நட0� ேபா&, நகர� �+கா�;அ�+கG� நாக� ேச�0தா�.   6.15.2 
 
இராவணன� நாண நிைல 
 
மாதிர� எைவD� ேநா+கா�,வளநக� ேநா+கா�, வ0த 
காதல� த�ைம ேநா+கா�,கட  ெப�? ேசைன ேநா+கா�, 
தா� அவி> I0த  மாத�தனி�தனி ேநா+க, தா� அ� 
9தல� எ�G� ந�ைகத�ைனேய ேநா+கி� �+கா�. 6.15.3 
 
அர
மைனைய அைட0த இராவண� த�ைம 
 
நா) ஒ�த நளின� அ�ன�க�திய� நயன� எ லா� 
வா) ஒ�த; ைம0த� வா��ைதஇராகவ� வாளி ஒ�த; 
ேகா) ஒ�த சிைற ைவ�� ஆ
டெகா�றவ��, அ�ைறநா) த� 
ேதா) ஒ�த �ைண ெம� ெகா�ைகேநா+� அ��� ெதாட�கிலாைம. 6.15.4 
 
தனிைமயாக அர
மைனைய யைட0த இராவண� �தைர அைழ�� வ�மா( 
க?,கிைய ஏ-த  (7403-7404) 
 
ம0திரJ ,�ற�தா��,வாHத  ,�ற�தா�� 
த0திரJ ,�ற�தா��,த�கிைளJ ,�ற�தா��, 
எ0திர� ெபாறியி� நி�ப,யாவ�� இ�றி, தாேன 
சி0�ர+ களி( Iட��+ெகன, ேகாயி  ேச�0தா�. 6.15.5 
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ஆ
# ஒ� ெச�ெபா� Qட��இ�0�, த� வ��த� ஆறி, 
நீ
# உய� நிைன�ப� ஆகி,க?,கி அய  நி�றாைன, 
‘ஈ
# ந� �த�த�ைமஇ=வழி� த�தி ‘எ�றா� 
9
ட� ஓ� பணிய�, வ ைலநா வைர+ ெகா
# �+கா�. 6.15.6 
 
வ0த �தாிட� எ;#� தி+கி4�)ள அர+க� ேசைனைய+ ெகாண�மா( பணி�த  
(7405-7406) 
 
மனகதி, வாDேவக�,ம��த�, மாேமக�, எ�( இ= 
விைன அறிெதாழில� ��னா,வாயில� விரவினாைர, 
‘நிைனவத� ��ன� நீ� ேபா&ெந#0திைச எ;#� நீ0தி, 
கைனகழ  அர+க� தாைனெகாண�தி�, கBதி� ‘எ�றா�. 6.15.7 
 
 ‘ஏ> ெப��கட4�, C>0தஏ> ெப�0தீ-�, எ
 இ  
பாழி அ�ெபா����, கீ>பா அ#�த பாதாள� �)3� 
ஆழி அ� கிாியி� ேம4�,அர+க� ஆனவைர எ லா� 
தா>- இ/� ெகாண�தி� எ�றா�;அவ� அ� தைலேம� ெகா
டா�. 6.15.8 
 
இராவண� மல�� ப#+ைகயி  ேச�0� வ�0தியி��த  (7407-7409) 
 
Mவைக உல� ேஉளா�� �ைறயி நி�( ஏவ  ெச&வா�, 
பாவக� இ�ன� எ�(தொிகில�, பைத�� வி�ம, 
� அகலாத ைவ வா&எஃ� உற� ெதாைள+ைக யாைன 
ேசவக� அைம0த� எ�னJெசறிமல� அமளி ேச�0தா�. 6.15.9 
 
ப
 நிைற பவளJ ெச=வா&�ைப0ெதாBJ சீைத எ�G� 
ெப
 இைறெகா
ட ெந?சி�நா
 நிைறெகா
ட பி�ன�, 
க
 இைறேகாட  ெச&யா�,ைகய( கவைல ,�ற, 
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உ) நிைற மான� த�ைனஉமி>0�, எாி உயி��ப� ஆனான 6.15.10 
 
 ‘வா� ந��; ம
H� எ லா�ந��; ‘ ெந# வயிர� ேதாளா� 
‘நா� ந� பைகஞ� எ லா�ந�வ� ‘எ�(, அத�� நாணா�; 
‘ேவ  ந� ெந#�க
ெச=வா& ெம /ய , மிதிைல வ0த 
சானகி ந�வ)‘ எ�ேறநாண�தா  சா��கி�றா� 6.15.11 
 
மா/யவா� வ0� ‘உ�ற� எ�? ‘என இராவணைன வின-த  (7410-7411) 
 
 ‘ஆ��, அவ�த� Mதாைதஆகிய, M�பின யா+ைக 
வா�கிய வாிவி  அ�ன,மா/யவா� எ�( ஓ�� 
9�கழ  அர+க� வ0�ெபால� கழ  இல�ைக ேவ0ைத� 
தா�கிய அமளி மா;#,ஓ� தவி,ைட� Qட� சா�0தா�. 6.15.12 
 
இ�0தவ�, இல�ைக ேவ0த�இய�ைகைய எ&த ேநா+கி, 
‘ெபா�0த வ0��ற ேபாாி ேதா�றன� ேபா4� ‘எ�னா, 
‘வ�0திைன மன��; ேதா3�வாBைன; நா3� வாடா� 
ெப�0தவ� உைடய ஐய!எ�, உ�ற ெப�றி? ‘எ�றா�. 6.15.13 
 
இராவண� மா/யவானிட� நிக>0தவ�ைற �த  (7412-7429) 
 
கைவ உ( ெந?ச�, கா0தி+கன கி�ற க
ண�, ப��J 
சிைவயி� வா& எ�னJெச0தீ உயி��� உறJ சிவ0த M+க�, 
நைவ அ( பாைக அ�றிஅ�திைன ந+கினா4� 
,ைவ அற� �ல�0த நாவா�,இைனயன ெசா ல  உ�றா� 6.15.14 
 
 ‘ச�க� வ0� உ�ற ெகா�ற�தாபத� த�ேமா# எ�ேமா# 
அ�க� வ0� உ�ற� ஆக,அமர� வ0� உ�றா� அ�ேற; 
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க�க� வ0� உ�ற ெச&யகள��, ந� �ல��+� ஒ=வா� 
ப�க� வ0� உ�ற� அ�றி,பழிD� வ0� உ�ற� எ�றா�. 6.15.15 
 
 ‘�ைள அைம தி�க) C#��+கணா� �த வ� ஆக, 
கிைள அைம �வன� M�(�வ0� உட� கிைட�தேவG�, 
வைள அைம வாிவி  வாளிெம& உற வழ��� ஆயி�, 
இைளயவ� தன+�� ஆ�றா�,எ� ெப�?ேசைன ந�ப! 6.15.16 
 
 ‘எறி�த ேபா� அர+க� ஆவிஎ
 இலா ெவ)ள� எ?ச� 
பறி�த ேபா�, எ�ைன அ0த�பாிபவ� ��கி  ப�ற� 
ெபாறி�த ேபா�, அ0நா) அ0த+Iனி I�ேபாக உ
ைட 
தெறி�த ேபா� ஒ�த� அ�றி,சின� உ
ைம தொி0த� இ ைல. 6.15.17 
 
 ‘மைல உற� ெபாிய� ஆயவா) எயி�( அர+க� தாைன 
நிைலDறJ ெசறி0த ெவ)ள�E�( இர
# எனிG�, ேநேர 
�ைல உற+ �ளி�த வாளி,�திைரைய+ களி�ைற ஆைள� 
தைல உற� ப;ட� அ லா ,உட களி  த�கி�( உ
ேடா? 6.15.18 
 
 ‘ேபாய பி�, அவ� ைகவாளி,உல� எலா� ��வ� அ லா , 
ஓD� எ�( +க  ஆேமா,ஊழி ெச�றா4�? ஊழி� 
தீையD� தீ&+��; ெச 4�திைசையD� தீ&+��; ெசா 4�, 
வாையD� தீ&+��; ��னி�,மன�ைதD� தீ&+�� ம�ேனா. 6.15.19 
 
 ‘ேம�ைவ� பிள+�� எ�றா ,வி
 கட0� ஏ�� எ�றா , 
பாாிைன உ�-� எ�றா ,கட கைள� ப��� எ�றா , 
ஆ�ேம அவ�றி� ஆ�ற ;ஆ�(ேம  அன0தேகாB 
ேம�-� வி
H� ம
H�கட க3�, ேவ
#� அ�ேற. 6.15.20 
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 ‘வாிசிைல நாணி  ேகா��வா��த  வி#த  ஒ�(� 
தொிகில�, அமரேரD�; ஆ�அவ� ெச&ைக ேத�வா�? 
“ெபா�சின�� அர+க� ஆவி,ேபாகிய ேபாக “ எ�( 
க�தேவ உலக� எ���சர�களா&+ கா;#� அ�ேற. 6.15.21 
 
 ‘ந  இய  கவிஞ� நாவி ெபா�) �றி�� அைம0த ஞானJ 
ெசா  என, ெச&D) ெகா
டெதாைட என, ெதாைடைய நீ+கி 
எ ைலயி  ெச வ� தீராஇைச என, ப7� இலாத 
ப  அல�கார� ப
ேபகா��த� பகழி மாேதா. 6.15.22 
 
 ‘இ0திர� �/ச ேவ4�,ஈச� ைக இைல M�( எ�G� 
ம0திர அயி4�, மாேயா�வைள எஃகி� வர-� க
ேட�; 
அ0தர� நீளி�, அ�மா!தாபத� அ��+� ஆ�றா 
ெநா0தென� யா� அலாதா�யா� அைவ ேநா�ககி�பா�? 6.15.23 
 
 ‘ேப& இ�� கண�ேகளா#,# கள�� உைறD� ெப�றி 
ஏயவ� ேதா)க) எ;#�,இ0திர� இர
# ேதா3� 
மா இ� ஞால� ��(�வயி�றிைட ைவ�த மாய� 
ஆயிர� ேதா3�, அ�னா�விர  ஒ�றி� ஆ�ற  ஆ�றா 6.15.24 
 
 ‘சீ��த <ாியரா& உ)ளா�,ெச�க
 மா  எனிG�, யா� அ+ 
கா��த <ாியைன ேந�வா�உள� என+ க�த  ஆ�ேற�; 
பா��தேபா� அவG�, ம�(அ� தாபத� த�பி பாத�� 
ஆ��த� ஓ� �க3+� ஒ=வா�;ஆ� அவ�� ஆ�றகி�பா�? 6.15.25 
 
 ‘���ர� ���கJ ,;டMாி ெவ?சிைலD�, <ர� 
அ��த வி 4+�, ஐயா!அ�� என+ ெகாள4� ஆகா; 
ஒ�� ேவ( +க  ஆவ�ஒ� ெபா�) இ ைல; ேவத� 
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த�பின ேபா��, அ�னா�தG உமி> சர�க) த�பா. 6.15.26 
 
 ‘உ�ப�தி அயேன ஒ+��;ஓ#� ேபா� அாிேய ஒ+��; 
க�ப�தி  அரேன ஒ+��,பைகஞைர+ கல0த காைல; 
சி�ப�தி� ந�மா  ேபசJசிறியேவா? எ�ைன� தீரா� 
த�ப�ைத� �ைட�த எ�றா ,பிறி� ஒ� சா�(� உ
ேடா? 6.15.27 
 
 ‘�ட+கேதா? �ண+கேதேயா?ேகாண�தி� பாலேதேயா? 
தட�த ேப� உலக�ேதேயா?வி,�பேதா? எ��� தாேனா? 
வட+கேதா? தெ�கேதா? எ�(உண�0திெல� மனித� வ வி  
இட�தேதா? வல�தேதா? எ�(உண�0திெல�, யாG� இ�G� 6.15.28 
 
 ‘ஏ�ற� ஒ�( இ ைல எ�ப�ஏைழைம� பால� அ�ேற? 
ஆ�ற  சா  க4ழேனதா�ஆ�(ேம அமாி� ஆ�ற ! 
கா�ைறேய ேம�ெகா
டாேனா?கனைலேய கடாவினாேனா? 
I�ைறேய ஊ�கி�றாேனா?�ர�கி�ேம  ெகா
# நி�றா�. 6.15.29 
 
 ‘ேபா& இனி�தொிவ� எ�ேன?ெபாைறயினா  உலக� ேபா4� 
ேவ& என�தைகய ேதாளிஇராகவ� ேமனி ேநா+கி, 
தீ என+ ெகாBய <ரJேசவகJ ெச&ைக க
டா  
நா& என� த��� அ�ேறகாமG� நா�� எ லா�. 6.15.30 
 
 ‘வாசவ�, மாய�, ம�ைறமல� ேஉளா�, ம7வா) அ�ைக 
ஈச�, எ�( இைனய த�ைமஇளிவ�� இவரா  அ�றி, 
நாச� வ0� உ�றேபா��,ந ல� ஓ� பைகைய� ெப�ேற�; 
9ச  வ
# உைறD� தாரா&!இ� இ��� ��0த� ‘எ�றா� 6.15.31 
 
மா/யவானி� அறி-ைர (7430-7431) 
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 ‘�� �ேதைன வாளா�னி0தைன; �னியா உ�பி 
இ� � ெபா�3� ேகளா&;ஏ� உ
# எனிG� ஓரா&; 
நி� +�  ேவ( உ
ேடா?ெந��� �தா4�, நீ
ட 
மி� �தா4�, ஒ=வாவிள�� ஒளி அல�க  ேவேலா& 6.15.32 
 
 ‘உைளவன எனிG�, ெம&�ைமஉ�றவ�, ��(� ஓ�0� 
விைளவன ெசா�ன ேபா��ெகா)கிைல; வி#தி க
டா&; 
கிைளத� ,�ற�, ெவ�றி,ேக
ைம, ந� க வி, ெச வ�, 
கைள- அ�0தாைனேயா#�கழிவ� கா
B ‘எ�றா�. 6.15.33 
 
அ�ேபா� மேகாதர� வ0� இராவணG+�J ெசா /ய உ(திெமாழிக) 
 
ஆயவ� �தேலா#�அ��ற�� இ�0தா�, ஆ�ற 
மாையக) பல-� வ லமேகாதர�, கBதி� வ0�, 
தீ எழ ேநா+கி, ‘எ� இJசி(ைம நீ ெச�பி�(? ‘எ�னா, 
ஓ&-( சி0ைதயாG+� உறாதேப� உ(தி ெசா�னா�. 6.15.34 
 
“ந�றி ஈ� “ எ�( ெகா
டநய�திைன நய0�, ேவ( 
ெவ�றிேய ஆக, ம�(�ேதா�( உயி� வி#த  ஆக, 
ஒ�றிேல நி�ற  ேபாலா�,உ�தம�� உாிய�? ஒ கி� 
பி�(ேம , அவG+� அ�ேறா,பழிெயா# நரக� பி�ைன? 6.15.35 
 
 ‘திாி�ர� எாிய, ஆ�� ஓ�தனிJ சர� �ர0த ெச வ�, 
ஒ�வ� இ��வன� M�(�ஓ� அB ஒ#+கி+ ெகா
ேடா�, 
ெபா�� உன+� உைட0�ேபானா�; மாGட� ெபா�த ேபா�+� 
ெவ�-தி ேபா4�; மான+கயிைலைய ெவ�வ  க
டா&! 6.15.36 
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“ெவ�றவ� ேதா�ப�; ேதா�ேறா�ெவ �வ�; எவ�+�� ேமலா& 
நி�றவ� தா>வ�; தா>0ேதா�உய��வ�; ெநறிD� அஃேத ‘‘ 
எ�றன� அறிஞ� அ�ேற!ஆ�ற4+� எ ைல உ
ேடா? 
��தவ� இ�வ� ேபாைர��க>திேயா? �க>+� ேமேலா&! 6.15.37 
 
 ‘ேதவிைய வி#தி ஆயி�,திற  அ� தீ�� அ�ேற; 
ஆவிைய வி#வ� அ லா அ ல� ஒ�( ஆவ� உ
ேடா? 
தா அ�� ெப�ைம அ�மாநீ இனி� தா>�த� எ�ேன? 
காவல! வி#தி, இ�( இ+ைகய( கவைல ெநா&தி� 6.15.38 
 
 ‘இனி இைற தா>�தி ஆயி�இல�ைகD� யா�� எ லா� 
கனிDைட மர�க) ஆக,கவி+�ல� கட+�� கா
B; 
பனிDைட ேவைல, “சி நீ�ப�கின� இரவி “ எ�ன� 
�னி உழ0� அய�வ� எ�ேன?�ற�தி இ� ��ப� த�ைன. 6.15.39 
 
 ‘��, உன+�, இைறவ� ஆனMவ�� ேதா�றா�; ேதவ� 
பி� உன+� ஏவ  ெச&யஉல� ஒ� M�(� ெப�றா&; 
�  Oைன� பனிநீ� அ�னமனிதைர� ெபா�) எ�( உ�னி, 
எ�, உன+� இைளய ��பக�ணைனஇக>0த�? எ0தா&! 6.15.40 
 
 ‘ஆ�� அவ� த�ைன+ Iவி,ஏ-தி எ�னி�, ஐய! 
ஓ�கேல ேபா வா� ேமனிகாணேவ ஒளி�ப� அ�ேற; 
தா��வ� ெச� �� எ�னி�,தாபத� உயிைர� தாேன 
வா��� ‘எ�( இைனய ெசா�னா�;அவ� அ� மன��+ ெகா
டா�. 6.15.41 
 
மேகாதர� Iறியைத இராவண� �க>0�  மன� ேவ(ப#த  
 
 ‘ெப(திேய, எைவD� ெச வ�;ேப� அறிவாள! சீாி� 
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அறிதிேய; எ�பா  ைவ�தஅ�பிG+� அவதி இ ைல; 
உ(திேய ெசா�னா& ‘எ�னா,உ)ள�� ேவ(ப;டா�; 
இ(திேய விைளவ� ஆனா ,இைட, ஒ�றா  தைடD� உ
ேடா? 6.15.42 
 
இராவண� ��பக�ணைன அைழ�� வ�மா( பணியாளைர ஏவ, அவ� 
��பக�ணன� அர
மைனைய அைடத  
 
‘ந�( இ� க�ம� ‘எ�னா,‘ந�பிைய நHக ஓBJ 
ெச�( இவ
 த�தி� ‘எ�றா�;எ�ற4�, நா வ� ெச�றா�; 
ெத�திைச+ கிழவ� �த�ேதBன� திாிவ� எ�ன, 
��றிG� உய�0த ேதாளா�ெகா�ற மா+ ேகாயி  �+கா�. 6.15.43 
 
பணியாள� ைகயா4� �ணா4� தா+க-� ��பக�ண� எ70திராைம 
 
கி�கர� நா வ� ெச�(, அ+கிாி அனா� கிட0த ேகாயி  
ம��  ேதா& வாயி  சா�0�,‘ம�ன நீ உண�தி ‘எ�ன, 
த� ைகயி� எ7வினாேலதைல ெசவி தா+கி, பி�G� 
ெவ� கணா� �யி கி�றாைனெவ�ளியா  இைனய ெசா�னா�. 6.15.44 
 
எ7�பJ ெச�ற கி�கர� ெவ�ளியா  I(வன   (7443-7444) 
 
 ‘உற��கி�ற ��பக�ன!உ�க) மாய வா>- எலா� 
இற��கி�ற�, இ�( கா
;எ70திரா&! எ70திரா& 
கற�� ேபால வி  பிB�தகால �த� ைகயிேல 
உற��வா&, உற��வா&!இனி+ கிட0� உற��வா&! 6.15.45 
 
 ‘எ�(� ஈ( இலா அர+க�இ�பமாய வா>- எலா� 
ெச�( தீய, O� �ேனா�தொி0� தீைம ேதBனா�; 
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இ�( இற�த  தி
ணமாக,இ�G� உ� உற+கேம? 
அ�( அைல�த ெச�ைகயா அைல�� அைல��, உண��தினா�. 6.15.46 
 
கி�கர� ��பக�ணைன எ7�ப �Bயாைமைய� ெதாிவி+க, �திைர யாளி 
�த/யவ�ைற மிதி+கவி;# எ7���க) எ�( இராவண� ஏ-த  
 
எ�( ெசா ல, அ�னவ�எ70திராைம க
# ேபா&, 
‘ம�ற  த�� மாைல மா�ப!வ� �யி  எ7�பல�, ‘ 
அ�(, ‘ெகா)ைக ேக
மி� ‘எ�(,மாெவா# ஆளி ஏவினா�, 
‘ஒ�றி� ேம  ஒ� ஆயிர�உழ+கி வி;# எ7��<�. ‘ 6.15.47 
 
யாைனD� யாளிD� எ7�ப �Bயாம  தி��பியைத� ெதாிவி+க, இராவண� 
ம லைரJ ேசைனேயா# ெச 4மா( ஏ-த  
 
 ‘அைனய தாைன அ�( ெச ல,ஆ
# நி�( ேப�0தில�; 
இைனய ேசைன மீ
ட� ‘எ�(இராவண�� இய�ப4�, 
‘விைனய� வ ல நீ�க) உ�க)தாைனேயா# ெச�மி� ‘எ�(, 
இைனய ம ல� ஆயிராைரஏவி நி�( இய�பினா�. 6.15.48 
 
ஆயிர� ம ல�க) ��பக�ணைன எ7��மா( அவ� அர
மைனைய அைடத  
 
ெச�றன�, ப�� E�(Jசீாிய <ர� ஓB, 
‘ம�ற  அ� ெதா�கலா�த�மன�தனி  வ��த� மாற 
இ�( இவ� �B+�� ‘எ�னா,எ
ணின�; எ
ணி, ஈ
ட, 
��றிG� உய�0த ேதாளா�ெகா�ற மா+ ேகாயி  �+கா�. 6.15.49 
 
ம ல�க) த� வ/யா  அர
மைன வாயி4) ��த  
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தி
திற  <ர� வாயி திற�த4�, ,வாச வாத� 
ம
#ற, <ர� எ லா�வ�வ� ேபாவ� ஆக, 
ெகா
# உ(தட+ைக ப�றி,�ல� உைட வ/யினாேல 
க
 �யி  எ7�ப எ
ணி,கB� ஒ� வாயி  �+கா�. 6.15.50 
 
<ர�க) ��பக�ணைன� �யிெல7�பJ ச�� தாைர �த/யவ�றா  ஒ/ 
எ7��த  
 
 ‘இ�� இவ� த�ைன யா� இ�(எ7�ப  ஆ� வைக ஏ�? ‘எ�(, 
��க ெவ= வாD� M+�� க
#,ெம& �H+க� உ�றா�; 
அ�ைகக) தீ
ட அ?சி,ஆ> ெசவி அதனிR#, 
ச�ெகா# தாைர, சி�ன�,சைம-றJ சா�ற4�றா�. 6.15.51 
 
ஓைச �த/யவ�றா  ��பக�ணைன எ7�ப இயலாைமைய இராவணG+� �ப, 
அவ� �திைரகைள ேமேல ெச4��மா( I(த  
 
ேகா#, இக  த
#, Iட�,�0த�, வ ேலா�க) IB, 
தாைடக), ச0�, மா��,தைல எG� அவ�றி  தா+கி, 
வாBய ைகய� ஆகி, ம�னவ���ப, ‘பி�G� 
நீBய பாிக) எ லா� நிைர�தி#�விைரவி� ‘எ�றா�. 6.15.52 
 
�திைரகளா  �ைக+க, அதனா  ��பக�ண� இனி� உற��த  
 
க;#( கவன மா ஓ�ஆயிர� கBதி� வ0�, 
ம;# அற உற��வா� த�மா�� இைட, மாைல மான 
வி;# உற நட�தி, ஓ;B,விைர- உள சாாி வ0தா�; 
த;#( �ற�� ேபால�தட� �யி  ெகா)வ� ஆனா�. 6.15.53 
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பணியாள� ��பக�ணைன எ7�ப இயலாைமைய இராவணG+� அறிவி�த  
 
ெகா& மல�� ெதா�கலா� த��ைரகழ  வண�கி, ‘ஐய! 
உ&யலா� வைகக) எ�(, இ��எ7�ப  ஆ� வைகேய ெச&��, 
க& எலா� வ/D� ஓ&0த;கவனமா கா4� ஓ&0த; 
ெச&யலா� வைக ேவ( உ
ேடா?ெச��தி, தொிய ‘எ�றா�. 6.15.54 
 
இராவண� Cல� ம7 �த/யன எறி0தாவ� ��பக�ணைன எ7��க என  
 
 ‘இைட ேபரா இைளயாைன,இைண ஆழி மணி ெந#0ேத� 
பைட ேபரா வ��ேபா��,பைதயாத உட�பாைன, 
மைட ேபராJ Cல�தா ,ம7 வா) ெகா
#, எறி0தாG�, 
�ைட ேபரா� �யிலாைன��யி  எ7�பி+ ெகாண�க ‘எ�றா�. 6.15.55 
 
ஆயிர� <ர� �சல� ெகா
# க�ன�தி  அB+க+ ��பக�ண� �யிெல7த  
(7454-7455) 
 
எ�ற4ேம அBவண�கி, ஈ�ஐ?@( இரா+கத�க), 
வ�ெதாழிலா  �யி கி�றம�னவ�த� மா# அHகி, 
நி�( இர
# க���� உறெந# �சல� ெகா
# அB�ப, 
ெபா�றினவ� எ70தா� ேபா ,�ைட ெபய�0� அ�� எ70தி�0தா�. 6.15.56 
 
Mவைக உல�� உ;க,�ர
 திைச� பைன+ைக யாைன 
தாவ�� திைசயி� நி�(ச/�திட, கதி��, உ;க, 
9 உளா�, �ணாி ேமலா�,ெபா��பினா� �த வ� ஆய 
யாவ�� �H+��( ஏ�க,எளிதினி� எ70தா� <ர�. 6.15.57 
 
��பக�ணன� உ�வி� த�ைம 
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வி
ணிைன இட(� ேமா/;வி,�பிைன நிைற+�� ேமனி; 
க
ெணG� அைவ இர
#�கட களி� ெபாிய ஆ��; 
எ
ணிG� ெபாிய� ஆன இல�ைகய�ேவ0த� பி�ேனா� 
ம
ணிைன அள0� நி�றமா  என வள�0� நி�றா�. 6.15.58 
 
எ70த ��பக�ண� உண- �த/யன  உ;ெகா)3த  (7457-7467) 
 
உற+க� அ= வழி நீ�கி உண� த�� 
வைற+� அைம0தன ஊெனா# வா+கிய 
நைற+ �ட�க) ெபறா� கைட ந+�வா� 
இற+க நி�ற �க�திைன எ&�வா�. 6.15.59 
 
ஆ( E( சகட�� அBசி4� 
E( E( �ட� க())3� O�கினா�; 
ஏ(கி�ற பசிைய எ7�பினா�; 
சீ(கி�ற �க�� இ� ெச�கணா�. 6.15.60 
 
எ�ைம ஏ�ைற ஓ� ஈ� அ(E�ைறD� 
அ�ைம இ�றிேய தி�( இைற ஆறினா� 
ெப�ைம ஏ�ற� ேகா#� எ�ேற பிற�� 
உ�ைம ஏ�ைற� பிைச0� எாி ஊ�வா�. 6.15.61 
 
இ�0த ேபா�� இராவண� நி�ெறன� 
தொி0த ேமனிய�; தி
 கட/� திைர 
ெநாி0த� அ�ன ��வ�� ெந�றியா�; 
ெசாாி0த ேசாாி த� வா& வர ���வா�; 6.15.62 
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உதிர வாாிேயா# ஊெனா# எ4�� ேதா  
உதிர வாாி Oக�வ� ஓ� ஊணினா�; 
கதிர வா) வயிர� பைண+ ைகயினா�; 
கதிர வா) வயிர+ கழ  கா/னா�; 6.15.63 
 
இ�� பசி+� ம�0� என எஃகிேனா# 
இ��� அசி+�� அ�0�� எயி�றினா�; 
வ�� களி�றிைன� தி�றன�; மா  அறா 
அ�� க())ளி  திாிகி�ற� ஓ� ஆைசயா�; 6.15.64 
 
Cல� ஏக� தி��திய ேதாளினா�; 
Cல ேமக� என� ெபா/ ேதா�ற�தா�; 
கால�ேம  நிமி�ம�த�; கழ  ெபா� 
கால�; ேம  நிமி� ெச� மயி�+ க�ைறயா�; 6.15.65 
 
எயி  தைல� தகர தல�� இ0திர� 
எயி( அைல�த கர தல�� எ�றினா�; 
அயி  தைல� ெதாட� அ�ைகய�; சி�க ஊ� 
அயிறைல� ெதாட� அ�� அக  வாயினா�; 6.15.66 
 
உட  கிட0�ழி உ�ப�+�� உ�( உயி� 
�ட  கிட0� அட�கா ெந#� ேகாளினா�; 
கட  கிட0த� நி�றத�ேம  கத> 
வட க#�கன  ேபா  மயி�� ப�கியா�; 6.15.67 
 
தி+� அட�க4� ெவ�றவ� சீறிட 
மி+� அட�கிய ெவ�கதி� அ�கிக) 
�+� அட�கிய ேம�� �ைழ என 
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ெதா+� அட�கி� �யி த� க
ணினா�; 6.15.68 
 
கா�� இற��� கன வைர+ ைக�மைல 
��� இற��� மத�தின �&�� உட  
ஓ��(� �ைழ எ�( உய� M+கின�; 
பா�� உற��� பட� ெசவி� பாழியா�; 6.15.69 
 
தைமய� அைழ�த ெச&திேக;#, இராவண� ��ெச�( ��பக�ண� 
வண��த  (7468-7469) 
 
 ‘Iயின� O��� ‘எ�( அவ� Iற4� 
ேபாயின� நக� ெபா�ெம�( இைர�� எழ; 
வாயி  வ ைல Oைழ0� மதிெதா#� 
ேகாயி  எ&தின� ��( அ(�)ன ெகா)ைகயா�. 6.15.70 
 
நிைல கிட0த ெந#மதி) ேகா�ர�� 
அைல கிட0த இல�ைகய� அ
ணைல+ 
ெகாைல கிட0த ேவ  ��பக�ண� ஓ� 
மைல கிட0த� ேபால வண�கினா� 6.15.71 
 
இராவண� த�பிைய� த7வி, அவG+� உண- �த/யன அளி��� ேபா�+ேகால� 
ெச&த  (7470-7474) 
 
வ� �ைண� ெப�0த�பி வண�க4� 
த� திர
ட ேதா) ஆர� த7வினா� 
நி�ற ��( ஒ�( நீ) ெந#� காெலா#� 
ெச�ற ��ைற� தழீஇ அ�ன ெச&ைகயா�. 6.15.72 
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உட� இ��தி உதிர�ெதா# ஒ) நைற+ 
�ட� நிைர�தைவ ஊ;B தைச+ ெகாளீஇ 
கட  Oைர� �கி  ,�றி கதி�+ �ழா� 
�ைட நிைர�� ஒளி� ப  கல� 9;Bனா�. 6.15.73 
 
ேபர வி;ட ெப� வ/ இ0திர� 
ஊர வி;ட களி�ெறா#� ஓ#நா) 
ேசார வி;ட ,ட�மணி ஓைடைய 
<ரப;ட� என Oத  <+கினா�. 6.15.74 
 
ெம& எலா� மிளி� மி�ெவயி  <சிட 
ெதா&யி  வாச� �வ� �ைத0� ஆBய 
க&யி� நாக� என கட  ேமனியி  
தெ&வ� நா( ெச� சா0த� உ� ேச��தினா�. 6.15.75 
 
விட� எ70த� ேபா  ெந# வி
ணிைன� 
ெதாட உய�0தவ� மா�� இைடJ ,�றினா� 
இடப� உ0�� எழி  இ� நா�� ேதா) 
கட-) ஈ0த கவச�� க;Bனா�. 6.15.76 
 
��பக�ண� ேபா�+ேகால� ெச&தத��+  காரண� வினா-த  
 
அ�ன காைலயி  ‘ஆய�த� யாைவD� 
எ�ன காரண�தா ? ‘எ�( இய�பினா� 
மி�னி� அ�ன ��வ�� வி
ணிைன� 
��G ேதா3� இட� �Bயா நி�றா�. 6.15.77 
 
இராவண� ��பக�ணைன� ேபா� ெச&ய ஏ-த  
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 ‘வானர� ெப�0 தாைனய� மானிட� 
ேகா நக�� �ற� ,�றின�; ெகா�ற�� 
ஏைன உ�றன�; நீ அவ� இ� உயி� 
ேபானக� ெதாழி  ��(தி ேபா& ‘எ�றா�. 6.15.78 
 
��பக�ண� ேபா� ேந�0தைம+� வ�0தி இராவணG+� அறி-ைர I(த  (7477-
7487) 
 
 ‘ஆனேதா ெவ?சம�? அலகி  க��ைடJ 
சானகி �ய� இன� தவி�0த� இ ைலேயா? 
வான�� ைவய�� வள�0த வா��க> 
ேபானேதா? ��0தேதா ெபா�(� காலேம? 6.15.79 
 
 ‘கி;Bயேதா ெச�? கிள� ெபா� சீைதையJ 
,;Bயேதா? �ன� ெசா�ன ெசா�களா  
தி;Bயி� விட� அ�ன க�பி� ெச விைய 
வி;Bைலேயா? இ� விதியி� வ
ணேம! 6.15.80 
 
 ‘க லலா� உலகிைன; வர�� க;ட-� 
ெசா லலா�; ெப�வ/ இராம� ேதா)கைள 
ெவ லலா� எ�ப� சீைத ேமனிைய� 
� லலா� எ�ப� ேபா4மா  ஐயா! 6.15.81 
 
 ‘�ல�திய� வழி�த  வ0த ெபா&ய( 
�ல�� இய � அழி0த�; ெகா�ற� ��(ேமா? 
வல�� இய  அழிவத�� ஏ� ைம அ( 
நில�� இய  நீ� இய  எ�G� நீரதா  6.15.82 
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 ‘ெகா#�தைன இ0திர�� உல�� ெகா�ற��; 
ெக#�தைன நி� ெப�� கிைளD�; நி�ைனD� 
ப#�தைன; பலவைக அமர� த�கைள 
வி#�தைன; ேவ( இனி <#� இ ைலயா . 6.15.83 
 
 ‘அற� உன+� அ?சி இ�( ஒளி�ததா ; அத� 
திற� �ன� உழ�த/� வ/D� ெச வ�� 
நிற� உன+� அளி�த�; அ�� அதைன நீ+கி நீ 
இற �� அ�� யா� உைன எ#�� நா;#வா�. 6.15.84 
 
 ‘த?ச�� த�ம�� தக-ேம அவ� 
ெந?ச�� க�ம�� Dேம; ெந# 
வ?ச�� பாவ�� ெபா&D� வ ல நா� 
உ?,ேமா? அத�� ஒ� �ைற உ
டா�ேமா? 6.15.85 
 
எ�( ெகா
# இைனயன இய�பி யா� உன+� 
ஒ�( உள� உண���வ�; உண�0� ேகாBேய  
ந�( அ�; நாயக! நய+கிலா& எனி� 
ெபா�றிைன ஆகேவ ேகாB; ேபா+� இலா&. 6.15.86 
 
 ‘கா/னி� க��கட  கட0த கா�ற� 
ேபால வ� �ர�� உள; சீைத ேபாகில); 
வா/ைய உர� கிழி�� ஏக வ லன 
ேகா  உள; யா� உேள�; �ைற உ
டா�ேமா? 6.15.87 
 
 ‘ைதயைல வி;# அவ� சரண� தா>0� நி� 
ஐ அ( த�பிேயா# அளவளா-த  
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உ&திற�; அ�( எனி� உள� ேவ(� ஓ� 
ெச&திற�; அ�ன� தொிய+ ேக;Bயா ; 6.15.88 
 
 ‘ப0தியி  ப0தியி  பைடைய வி;# அைவ 
சி0�த  க
# நீ இ�0� ேத��த  
ம0திர� அ�(; ந� வ/ எலா� உட� 
உ0�த  க�ம� ‘எ�( உணர+ Iறினா�. 6.15.89 
 
இராவண� ��பக�ணைனJ சின0�  ெமாழித  (7488-7491) 
 
 ‘உ(வ� தொிய அ�(; உ�ைன+ Iய� 
சி(ெதாழி  மனிதைர+ ேகாறி ெச�(; என+� 
அறி-ைட அைமJச� நீ அ ைல அ?சிைன; 
ெவறிவி� உ� <ர� ‘எ�( இைவ விள�பினா�. 6.15.90 
 
 ‘மற� கிள� ெச�விG+� உாிைம மா
டைன; 
பிற�கிய தைசெயா# நற-� ெப�றைன; 
இற�கிய க
 �கி>�� இர-� எ /D� 
உற��தி ேபா& ‘என உைளய+ Iறினா�. 6.15.91 
 
 ‘மானிட� இ�வைர வண�கி ம�(� அ+ 
IGைட+ �ர�ைகD� ��பி;# உ&ெதாழி  
ஊGைட உ�பி+�� உன+�ேம கட�; 
யா� அ� �ாிகிேல�; எ7க ேபாக! ‘எ�றா�. 6.15.92 
 
 ‘த�க எ�ேத� பைட சா�( எ� I�ைறD�; 
வ�க �� வான�� ம
H� ம�ற-�; 
இ�ைக வ� சி(வேரா# ஒ�றி எ�ெனா#� 
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ெபா�க ெவ�ேபா� ‘என� ேபாத  ேமயினா�. 6.15.93 
 
ேபா�+� எ70த இராவணைன வண�கி ‘ெபா(�தி ‘எ�( Iறி, ��பக�ண� 
ேபா�+�J ெச ல விைடெப(த  (7492-7496) 
 
அ�ன� க
# அவ� த�பியானவ� 
ெபா� அB வண�கி ‘நீ ெபா(�தியா  ‘என 
வ  ெந#? Cல�ைத வல�� வா�கினா� 
‘இ�ன� ஒ�(  உள� ‘எ�ன+ Iறினா�. 6.15.94 
 
 ‘ெவ�( இவ
 வ�ெவ� எ�(+கிேல�; விதி 
நி�ற�, பிட� பிB��உ0த நி�ற�; 
ெபா�(ெவ�; ெபா�றினா ,ெபால�ெகா) ேதாளிைய, 
“ந�( “ என, நாயக,வி#த  ந�( அேரா. 6.15.95 
 
 ‘இ0திர� பைகஞG� இராம� த�பி ைக 
ம0திர அ�பினா  மBத  வா&ைமயா ; 
த0திர� கா�( உ( சா�ப ; பி�ன�� 
அ0தர� உண�0� உன+� உ(வ� ஆ�(வா&. 6.15.96 
 
 ‘எ�ைன ெவ�(ள� எனி  இல�ைக காவல! 
உ�ைன ெவ�( உய�த  உ
ைம; ஆதலா  
பி�ைன நி�( எ
Hத  பிைழ; அ� ெப&வைள 
த�ைன ந�� அளி�ப� தவ�தி� ந�( அேரா. 6.15.97 
 
 ‘இ�ைற நா) வைர, �த ,யா� �� ெச&தன 
��ற�� உள எனி�ெபா(�தி; ெகா�றவ! 
அ�றதா  �க�தினி விழி�த ; ஆாிய! 
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ெப�றென� விைட ‘என,ெபய�0� ேபாயினா�. 6.15.98 
 
��பக�ண� �ற�ப;டேபா� இராவணG� ம�ைறேயா�� வ�0�த  
 
அ=வழி இராவண� அைன�� நா;ட�� 
ெச=வழி நீெரா#� ��தி ேத+கினா�; 
எ=வழிேயா�க3� இர�கி ஏ�கினா�; 
இ=வழி அவG� ேபா& வாயி  எ&தினா�. 6.15.99 
 
இராவண� ��பக�ணG+�� �ைண�பைட அG��த  
 
 ‘இ�� பைட கB�� எ#�� எ�றி ஏ�க! 
ெப�� பைட இளவேலா# ‘எ�ற ேபJசினா  
வ�� பைட வ0த� வா� ேஉளா�க) த� 
,��� அைட மல��B �ளி ��+கேவ. 6.15.100 
 
பைடகளி� ெப�+க� (7499-7501) 
 
ேத�+ெகாB யாைனயி� பதாைக ேச
 உ( 
தா�+ெகாB எ�( இைவ தைத0� <��வ 
ேபா�+ ெகா#0 �ளி ேபா&� �ற+க� �+கிட 
ஆ��பன �ைட�பன ேபா�ற ஆ#வ. 6.15.101 
 
எ
 உ( பைட+கல� இ7க எ�றிட 
ந
H( ெபாறிக3� பைட+� நாயக� 
க
 உ( ெபாறிக3� க�வ க
 அக  
வி
 உ( மைழ எலா� காி0� <>0தவா . 6.15.102 
 



113 

 

ேத�ெசல காிெசல ெந�+கிJ ெச��க+ 
கா�ெசல ேத�ெசல �ரவி+ கா  ெசல 
தா�ெசல+ கைடெசலJ ெச�ற தாைனD� 
‘பா� ெசல�� அாி� ‘என வி,�பி  பா&0ததா . 6.15.103 
 
��பக�ண� ேதாி  ஏ(த  (7502-7504) 
 
ஆயிர� ேகாளாி ஆளி ஆயிர� 
ஆயிர� மதகாி 9த� ஆயிர� 
மா இ� ஞால�ைதJ ,ம�ப வா��வ� 
ஏ& இ�? ,ட�மணி� ேத� ஒ�( ஏறினா�. 6.15.104 
 
ேதாமர� ச+கர� Cல� ேகா  ம7 
நாம ேவ  உல+ைக வா) நா?சி  த
# எ7 
வாம வி  வ ைலய� கைணய� ம�( உள 
ேசம ெவ� பைட எலா� ,ம0� ெச�றவா . 6.15.105 
 
நைறDைட� த,�ெபா# நறிதி� ெவ0த ஊ� 
�ைற- இ  ந  சகட� ஓ� ஆயிர� ெகா# 
பிைறDைட எயி�றவ� பி�� ெச�றன� 
�ைற �ைற ைக ெகா# �#கி நீ;#வா�. 6.15.106 
 
��பக�ண� ஊைனD� க)ைளD�  உ
டவ
ண� ெச 4த  
 
ஒ�( அல ப�பல� உத-� ஊ� நைற 
பி�( அ� பில� இைட� ெப&Dமா( ேபா  
வ�திற  இ� கர� வழ�க மா0திேய 
ெச�றன� யாவ�� தி#+க� எ&தேவ. 6.15.107 
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��பக�ணன� ெசயைல+ க
#  அமர� அ?சிேயா#த  
 
 ‘கண� த� �ர�ெகா# கழிவ� அ�( இ�; 
நிண� த� ெந#0 தB+� உல� ேந�ேமா? 
பிண� தைல�ப;ட�; ெபய�வ� எ�� இனி; 
உண�0த� I�ற� ‘எ�( உ�ப� ஓBனா�. 6.15.108 
 
ேதாி  வ0த ��பக�ணைன இராம� ேநா+கி, ‘இவைன இ�னா� எ�( ெதாிவி 
‘எ�( <டணைன+ ேக;ட  (7507-7511) 
 
பா0தளி� ெந#0தைல வ7வி பாெரா#� 
ேவ0� என விள�கிய ேம� மா வைர 
ேபா0த� ேபா  ெபால0 ேதாி  ெபா�கிய 
ஏ0தைல ஏ0� எழி  இராம� ேநா+கினா�. 6.15.109 
 
 ‘<ைண எ�( உணாி� அஃ� அ�(; வி
 ெதா#� 
ேச
 உய� ெகாBய� வய ெவ? சீயமா ; 
காணிG� கா/� ேம  அாிய கா;சிய�; 
9
 ஒளி� மா�பின�; யாவ� ேபா4மா ? 6.15.110 
 
 ‘ேதாெ◌ளா# ேதா) ெசல�ெதாட�0� ேநா+�றி�, 
நா) பல கழிDமா ;ந#வ
 நி�ற� ஓ� 
தா3ைட மைல ெகாலா�;சமர� ேவ;ட� ஓ� 
ஆ) என உண�கிேல�;ஆ� ெகாலா� இவ�? 6.15.111 
 
 ‘எ7� கதிரவ� ஒளி மைறய எ�கH� 
வி7�கிய� இ�) இவ� ெம&யினா ; ெவாீஇ 
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�7��� ந� ெப��பைட இாிய  ேபாகி�ற�; 
அ7�க  இ  சி0ைதயா&! யா� ெகாலா� இவ�? 6.15.112 
 
 ‘அர+க� அ= உ� ஒழி��,அாியி� ேசைனைய 
ெவ�+ ெகாள ேதா�(வா�ெகா
ட ேவடேமா? 
தொி+கிேல� இ= உ�;தொிD� வ
ண�, நீ 
ெபா�+ெகன, <டண!�கறியா  ‘எ�றா�. 6.15.113 
 
<டண� ��பக�ணGைடய த�ைமைய எ#��ைர�த  
 
ஆாிய� அைனய Iற,அB இைண இைற?சி, ‘ஐய! 
ேப� இய  இல�ைக ேவ0த�பி�னவ�; என+� ��ேனா�; 
கா� இய  கால� அ�னகழ  ��பக�ண� எ�G� 
Iாிய Cல�தா� ‘எ�(,அவ� நிைல Iற  உ�றா� 6.15.114 
 
 ‘தவ� Oண�கிய�� ேவத�தைலவ�� உண�� த�ைமJ 
சிவ� உண�0�, அலாி� ேமைல�திைச�க� உண�� ேதவ� 
அவ� உண�0� எ70த கால��அ,ர�க) ப#வ� எ லா� 
இவ� உண�0� எ70த கால��இைமயவ� ப#வ�, எ0தா&! 6.15.115 
 
 ‘ஆழியா&! இவ� ஆ�வா� 
ஏைழ வா>- உைட எ� �ேனா� 
தா>- இலா ஒ� த�பிேயா�; 
ஊழி நா3� உற��வா�; 6.15.116 
 
காலனா� உயி�+ காலனா ; 
கா/� ேம  நிமி� கா/னா�; 
மா/னா� ெகட வாைகேய 
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Cலேம ெகா# CBனா�. 6.15.117 
 
 ‘தா�� ெகா�� ஒ� நா�� கா  
ஓ�க  ஒ�றிைன உ�ப� ேகா� 
<�� ெந?ச� வி70திலா� 
��க நி�( ,ழ�றினா�. 6.15.118 
 
 ‘கழி0த தீெயா# காைலD� 
பிழி0� சா(ெகா) ெப�றியா�; 
அழி0� மீ� உக ஆழிநீ� 
இழி0� கா/னி� எ�(வா�. 6.15.119 
 
 ‘ஊ� உய�0த உர�தினா�; 
ேம  நிமி�0த மி#+கினா�; 
தா� உய�0த தவ�தினா�; 
வா� உய�0த வர�தினா�; 6.15.120 
 
 ‘திற� ெகா) சாாி திாி0த நா) 
கற�� அலா� கண+� இலா�; 
இற�� தாரவ� இ�(கா( 
உற�கலா  உல� உ&0ததா . 6.15.121 
 
 ‘Cல� உ
#; அ� C� ேஉளா� 
கால� உ
ட�; ைக+ெகா)வா� 
ஆல� உ
டவ� ஆழிவா& 
ஞால� உ
டவ! ந கினா�; 6.15.122 
 
 ‘மி�னி� ஒ�றிய வி
 ேஉளா� ‘ 
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‘�� நி  ‘எ�( அம� ��றினா� 
எ�னி  எ�(� அ= எ
ணிலா� 
ெவ�னி  அ�றி விழி�திலா�. 6.15.123 
 
7522.  "த�ம� அ�( இ�தா�; இதா  
வ�� நம+� உயி� மா&- “ எனா. 
உ�மி� ெவ&யவG+�  
இ�ைம ேம4� இய�பினா�. 6.15.124 
 
 ‘ம(�த த� �ைன வா&ைமயா  
ஒ(��� ஆவ� உண��தினா�; 
ெவ(�� ‘மா)வ� ெம& ‘எனா 
இ(�� நி� எதி� எ&தினா� ‘ 6.15.125 
 
"ந�( இ� அ�( நம+� ” எனா 
ஒ�( நீதி உண��தினா�; 
இ�( கால� �� எ&தினா� 
எ�( ெசா / இைற?சினா�. 6.15.126 
 
<டண� ெசா�கைள+ ேக;ட ,+கிாீவ� இவைன ந��ட� ேச���+ ெகா)3த  
நல� என இராமG+�J ெசா 4த  
 
எ�( அவ� �தேலா#�,இரவி ேச&, ‘இவைன இ�( 
ெகா�( ஒ� பயG� இ ைல;I#ேம , I;B+ ெகா
# 
நி�ற� �ாி��; ம�( இ0நி�த� ேகா� இட�� நீ���; 
“ந�( “ என நிைன0ேத� ‘எ�றா�;நாதG�, ‘நல� ஈ� ‘எ�றா�. 6.15.127 
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��பக�ணைன அைழ�த��J ெச வா� யாவ�? ‘எ�( இராம� ேக;க, <டண� 
உட�ப;# விைடெப�(J ெச 4த  
 
 ‘ஏ�த�� உாியா� யாேர? ‘எ�ற4�, இல�ைக ேவ0த�, 
‘ஆகி� ம�( அBேய� ெச�(அ�� அறிவினா  அவைன உ)ள� 
ேச� அற� தெ�;B, ஈ
#Jேச�ேம , ேச��ப� ‘எ�றா�; 
ேமக� ஒ�பாG�, ‘ந�(, ேபாக! ‘என விைடD� ஈ0தா�. 6.15.128 
 
<டண� ��பக�ணைன அைட0� வண��த  
 
த0திர+ கடைல நீ0தி,த� ெப�� பைடையJ சா�0தா�; 
ெவ0திறலவG+�, ‘ஐய!<டண� விைரவி� உ�பா  
வ0தன� ‘எ�னJ ெசா�னா�;வர�� இலா உவைக I�0�, 
சி0ைதயா  களி+கி�றா�த�ெசறிகழ  ெச�னி ேச��தா� 6.15.129 
 
த�ைன வ0� வண�கிய <டணG+�+ ��பக�ண� ‘வ0த�  
த�தி அ�( ‘எ�( I(த  (7528-7536) 
 
 �0தி வ0� இைற?சினாைன,�க0�, உயி� M>க� � /, 
‘உ&0தைன, ஒ�வ� ேபானா& ‘என மன� உவ+கி�ேற� த� 
சி0தைன �7�� சி0த,ெதளி- இலா� ேபால மீள 
வ0த� எ�, தனிேய? ‘எ�றா�,மைழயி� நீ� வழ�� க
ணா� 6.15.130 
 
 ‘அவய� நீ ெப�றவா(�,அமர�� ெப(த  ஆ�றா 
உவய ேலாக�தி4)ள சிற���,ேக;# உவ0ேத�, உ)ள� 
கவிஞாி� அறி- மி+கா&!கால� வா&+ களி+கி�ேற�பா  
நைவ உற வ0த� எ�, நீ?அ�� உ
பா& ந?, உ
பாேயா? 6.15.131 
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"�ல�� இய � அழி0தேதG�,�மர! ம�( உ�ைன+ ெகா
ேட 
�ல�திய� மர�, மாயா��
ணிய� ெபா�0தி�( ‘‘ எ�னா, 
வல�� இய  ேதாைள ேநா+கிமகி>கி�ேற�; ம�ன வாைய 
உல�திைன, திாிய வ0தா&;உைளகி�ற� உ)ள�, அ0ேதா. 6.15.132 
 
 ‘அற� ெப�0 �ைணவ�, த�ைமஅபய� எ�( அைட0த நி�ைன� 
�ற�ப� �ணியா�, த�க)ஆ� உயி� �ற0தேபா�� 
இற�� எG� பய�ைத வி;டா&;இராம� எ�பள-� ம�( இ� 
பிற�� எG� ��ைம இ ைல :நிைன0� எ�ெகா  ெபய�0த வ
ண�? 6.15.133 
 
 ‘அற� என நி�ற ந�ப��அBைம ெப�(, அவ� தனாேல 
மற� என நி�ற M�(�ம��� அற மா�றி, ம�(�, 
திற� என நி�ற தீைமஇ�ைமேய, தீ�0த ெச வ! 
பிற� மைன ேநா+�ேவைமஉற- என� ெப(தி ேபாலா�? 6.15.134 
 
 ‘நீதிD�, த�ம� நி�றநிைலைமD�, �லைமதாG�, 
ஆதி அ� கட-ளாேலஅ�0தவ� ஆ�றி� ெப�றா&; 
ேவதிய� ேதவ� ெசா லா ,விளி- இலா ஆD� ெப�றா&; 
சாதியி� ��ைம இ�G�தவி�0திைல ேபா4�, த+ேகா&? 6.15.135 
 
 ‘ஏ�றிய வி ேலா�, யா�+��இைறயவ� இராம�, நி�றா�; 
மா�ற அ�0 த�பி நி�றா�;ம�ைறேயா� ��(� நி�றா�; 
I�ற�� நி�ற�, எ�ைம+ெகா /ய; விதிD� நி�ற; 
ேதா�ற எ� ப+க , ஐய!ெவ=வ/ ெதாைலய வ0தா&. 6.15.136 
 
 ‘ஐய! நீ அேயா�தி ேவ0த��அைட+கல� ஆகி, ஆ�ேக 
உ&கிைல எ�னி�, ம�( இ=அர+கரா& உ)ே◌ளா� எ லா� 
எ&கைண மாாியாேல இற0�,பா> �7�� ப;டா , 
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ைகயினா  எ) நீ� ந கி,கட� கழி�பாைர+ கா;டா&. 6.15.137 
 
 ‘வ�வ��, இல�ைக M����ைல எலா� மா
ட பி�ைன 
தி� உைற மா�பேனா#�;��0� பி� எ�(� தீரா� 
ெபா�வ அ�? ெச வ��&+க� ேபா�தி, விைரவி� ‘எ�றா�. 
‘க�ம� உ
# �ப� ‘எ�றா�;‘ ‘என, கழற4�றா�. 6.15.138 
 
இராமைனJ சர
��மா( <டண� ��பக�ணG+� �த  (7537-7551) 
 
 ‘இ�) உ( சி0ைதேய���இ� அ�) ,ர0த <ர� 
அ�3�, நீ ேசாி�; ஒ�ேறா,அவயவ�� அளி+��; அ�றி, 
ம�) உ( பிறவி ேநா&+�ம�0�� ஆ�; மாறிJ ெச 4� 
உ�3( சகட வா>+ைகஒழி��, <# அளி+�� அ�ேற. 6.15.139 
 
 ‘என+� அவ� த0த ெச வ��இல�ைகD� அர,� எ லா� 
நின+� நா� த�ெவ�; த0�,உ� ஏவ/� ெநB� நி�ெப�; 
உன+� இதி� உ(தி இ ைல;உ�தம! உ�பி� வ0ேத�; 
மன+� ேநா& �ைட��,வ0த மரைபD� விள+� வாழி! 6.15.140 
 
 ‘ேபாதேலா அாி�; ேபானா ,�க  இட� இ ைல; வ ேல, 
சாதேலா சரத�; நீதிஅற�ெதா#� த7வி நி�றா& 
ஆதலா , உளதா� ஆவிஅநாயேம உ��� எ�? ஐய! 
ேவத E  மர�+� ஏ�றஒ7+கேம பிB+க ேவ
#�. 6.15.141 
 
 ‘தீயைவ ெச&வ� ஆகி�,சிற0தவ�, பிற0த உ�றா�, 
தா& அைவ, த0ைதமா�, எ�(உண�வேரா, த�ம� பா��பா�? 
நீ அைவ அறிதி அ�ேற?நின+� நா� �ப� எ�ேனா? 
�யைவ �ணி0த ேபா�பழி வ0� ெதாட�வ� உ
ேடா? 6.15.142 
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 ‘ம+கைள, �ரவ� த�ைமமாதைர, ம�( ேஉளாைர 
ஒ+�� இ� உயி� அ�னாைர,உதவி ெச&தாேரா# ஒ�ற, 
“�+க�, இ� ெதாட�Jசி “ எ�(,�ற�பரா  �ணி- 9
ேடா�; 
மி+க� நலேன ஆகி,<#ேப( அளி+�� அ�ேற! 6.15.143 
 
 ‘தீவிைன ஒ�வ� ெச&ய,அவெனா#� தீ�� இலாேதா� 
< விைன உ(த , ஐய,ேம�ைமேயா கீ>ைம தாேனா? 
ஆ&விைன உைடைய அ�ேற?அற�திைன ேநா+கி ஈ�ற 
தா& விைன ெச&ய அ�ேறா,ெகா�றன�, தவ�தி� மி+கா�? 6.15.144 
 
 ‘க
Hத , தீைம ெச&ய,கமல�� �ைள�த தாைத 
அ
ண த� தைலயி� ஒ�ைறஅ(+க எ�( அைம0தா� அ�ேற? 
�
H( �ல- ேவேலா&!பழிெயா#� ெபா�0தி, பி�ைன, 
எ
H( நரகி� <>வ�அறிஞ�� இய�(வாேரா? 6.15.145 
 
 ‘உட/ைட� ேதா�றி�( ஒ�ைறஅ(��, அத� உதிர� ஊ�றி, 
,ட  உறJ ,;#, ேவ( ஓ�ம�0தினா  �யர� தீ�வ�; 
கட  இைட ேகா;ட� ேத&��+கழிவ� க�ம� அ�றா , 
மட  உைட அல�க  மா�ப!மதி உைடயவ�+� ம�ேனா. 6.15.146 
 
 ‘கா+கலா� O��� த�ைனஎனி�, அ� க
ட� இ ைல; 
ஆ+கலா� அற�ைத ேவேறஎ�னிG�, ஆவ� இ ைல; 
தீ+கலா� ெகா
ட ேதவ�சிாி+கலா�; ெச�வி  ஆவி 
ேபா+கலா�; �கலா�, பி�ைனநர�; அ�றி� ெபா�0தி�( உ
ேடா? 6.15.147 
 
 ‘மற� கிள� ெச�வி  ெவ�(வா>0திைல; ம
ணி� ேமலா 
இற�கிைன; இ�( கா(�இளைமD� வறிேத ஏக, 
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உற�கிைன எ�ப� அ லா ,உ�ற� ஒ�( உளேதா? எ�, நீ 
அற� ெகட உயிைர நீ��ேம�ெகா)வா� அைம0த�? ஐயா. 6.15.148 
 
 ‘தி� ம( மா�ப� ந க,அன0த�� தீ�0�, ெச வ� 
ெப�ைமD� எ&தி, வா>தி;ஈ( இலா நா3� ெப�றா&; 
ஒ�ைமேய அர, ெச&வா&;உாிைமேய உளேத; ஒ�(� 
அ�ைமேய இவ�றி� இ ைல;கால�� அ#�த�, ஐயா! 6.15.149 
 
 ‘ேதவ�+�� ேதவ� ந க;இல�ைகயி� ெச வ� ெப�றா , 
ஏவ�+�� சிறிைய அ ைல!யா�, உைன ந/D� ஈ;டா�? 
Mவ�+�� தைலவ� ஆனM��தியா�, அற�ைத ��(� 
காவ��� �ாி0� நி�றா�,கா��த ேவட� கா;B. 6.15.150 
 
 ‘உ� ம+க) ஆகி உ)ளா�,உ�ெனா#� ஒ��� ேதா�(� 
எ� ம+க) ஆகி உ)ளா�,இ+�B+� இ(தி C>0தா� 
த� ம+க) ஆகி உ)ளா�,தைலெயா#� திாிவ� அ�ேற 
��ம+க) த�ம� 9ணா��லம+க) த�ம� 9
டா . 6.15.151 
 
 ‘�னிவ�� க�ைண ைவ�ப�;M�( உலக��� ேதா�றி 
இனிவ�� பைகD� இ ைல;“ஈ( உ
# “ எ�( இர�க ேவ
டா; 
�னிவ�� ெச(ந� ஆனேதவேர �ைணவ� ஆவ�; 
கனி வ�� கால��, ஐய!9+ ெகா&ய+ க�தலாேமா? 6.15.152 
 
 ‘ேவத நாயகேன உ�ைன+க�ைணயா , ேவ
B, வி;டா�; 
காதலா , எ�ேம  ைவ�தக�ைணயா , க�ம� ஈேத; 
ஆதலா  அவைன+ காண,அற�ெதா#� திற�பா�, ஐய! 
ேபா�வா& நீேய ‘எ�ன�ெபா� அB இர
#� 9
டா�. 6.15.153 
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<டண� ைய+ ேக;ட ��பக�ண�  I(த  (7552-7564) 
 
��பி அ� ெதாைடய  மாைலJ,ட��B பBயி  ேதாய, 
ப�� ெபா� கழ க) ைகயா ப�றின� �ல��� ெபா� ேதா) 
த�பிைய எ#��, மா�பி த7வி, த� த(க
 ஊ# 
ெவ� �
 நீ� ெசாாிய நி�றா�,இைனயன விள�ப4�றா�; 6.15.154 
 
 ‘நீ� ேகால வா>ைவ நJசி,ெநB� நா) வள���� பி�ைன� 
ேபா�+ ேகால� ெச&� வி;டா��உயி�ெகாடா�, அ��� ேபாேக�; 
தா�+ ேகால ேமனி ைம0த!எ� �ய� தவி��தி ஆகி�, 
கா� ேகால ேமனியாைன+I#தி கBதி� ஏகி. 6.15.155 
 
 ‘மலாி�ேம  இ�0த வ)ள வ7 இலா வர�தினா , நீ 
உைல- இலா� த�ம� 9
டா&;உல� உளதைனD� உ)ளா&; 
தைலவ� நீ, உல�+� எ லா�;உன+� அ� த+கேதயா ; 
�ைலD( மரண� எ&த என+� இ� �கழேதயா . 6.15.156 
 
 ‘க��� இலா இைறவ� தீைமக�தினா , அதைன+ கா��� 
தி��தலா� ஆகி  அ�ேறாதி��தலா�? தீரா� ஆயி�, 
ெபா��� உ( ெபா�) உ
டாேமா?ெபா�ெதாழி�� உாிய� ஆகி 
ஒ��தாி� ��ன� சாத உ
டவ�+� உாிய� அ�மா. 6.15.157 
 
 ‘��பி அ� ெதாைடய  <ர�,#கைண �ர�ப, ,�(� 
ெவ�� ெவ? ேசைனேயா#�,ேவ( உள கிைளஞேரா#�, 
உ�ப�� பிற�� ேபா�றஒ�வ� M-லைக ஆ
#, 
த�பிய� இ�றி மா
#கிட�பேனா தைமய� ம
ேம . 6.15.158 
 
 ‘அைண இ�றி அய�0த ெவ�றிஅ?சினா� நைகய� ஆக, 
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பிைண ஒ�( க
ணா) ப�க�ெப��கிாி ெந��க� ேப��த 
பைண ஒ�( திர)ேதா) காலபாச�தா  பிணி�ப+ Iசி� 
�ைண இ�றிJ ேசற  ந�ேறா,ேதா�(ள I�றி� Cழ . 6.15.159 
 
 ‘ெச�� இ;#J ெச&த இ?சி�தி�நக�J ெச வ� ேதறி, 
வ�� இ;ட தொிய  எ���உயி�ெகா
ட பைகைய வா>�தி, 
அ�� இ;#� ��ன� ெகா
ட�
 உைட ெந?ேசா# ஐய! 
��பி;# வா>கிேல� யா�I�ைறD� ஆட  ெகா
ேட�! 6.15.160 
 
 ‘அGமைன, வா/ ேசைய,அ�+க� ேச& த�ைன, அ�ெபா� 
தG உைடயவைர, ேவ( ஓ�நீலைன, சா�ப� த�ைன, 
கனி ெதாட� �ர�கி� ேசைன+கடைலD�, கட0�, M#� 
பனி �ைட�� உலக� ,�(�ப�தியி� திாிெவ�; பா��தி; 6.15.161 
 
 ‘ஆல� க
# அ?சி ஓ#�அமர�ேபா  அாிக) ஓட, 
Cல� ெகா
# ஓB, ேவைலெதாட�வ� ஓ� ேதா�ற� ேதா�ற, 
நீல� ெகா) கட4� ஓட,ெந��ெபா# கா4� ஓட, 
கால� ெகா) உல�� ஓட,கற�� என� திாிவ�; கா
B! 6.15.162 
 
 ‘ெச� விைட அ?சா� வ0�, எ�க
 எதி� ேச�வ� ஆகி�, 
க�வைர, கனக+ ��ற�,எ�ன  ஆ� கா;சி த0த 
இ�வ�� நி�க, ம�( அ��ஆ� உளா�, அவைர எ லா�, 
ஒ�வ�� திாிய ஒ;ேட�,உயி� ,ம0� உலகி  ‘எ�றா�. 6.15.163 
 
 ‘தா>+கி�பா& அ ைல, எ� ெசா தைல+ ெகாள� த+க� எ�( 
ேக;கி�பா& ஆயி�, எ&தி,அவெரா#� ெகழீஇய ந;ைப 
ேவ;கி�பா&; “இனி ஓ� மா�ற�விள�பினா  விைள- உ
# “ எ�( 
C>+கி�பா& அ ைல; யா��ெதாழ நி�பா&, ‘ எ�னJ ெசா�னா�. 6.15.164 
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 ‘ேபாதி நீ, ஐய! பி�ைன�ெபா�றினா�+� எ லா� நி�ற 
ேவதிய� ேதவ� த�ைனேவ
Bைன ெப�(, ெம&�ைம 
ஆதி E  மரபினாேல,கட�க3� ஆ�றி, ஏ�ற 
மா�ய� நரக� ந
ணாவ
ண�� கா�தி ம�ேனா. 6.15.165 
 
 ‘ஆ�வ�, ஆ�� கால��;அழிவ��, அழி0� சி0தி� 
ேபா�வ�; அயேல நி�(ேபா�றிG� ேபாத  தி
ண�; 
ேச� அற உண�0ேதா� நி�னி�யா� உள�? வ��த� ெச&யா� 
ஏ�தி; எ�ைம ேநா+கிஇர�கைல; எ�(� உ)ளா&! 6.15.166 
 
��பக�ண� <டணைன� த7வி விைட ெகா#+க, <டணG� 
 அவைன� பணி0� மீ3த  (7565-7566) 
 
எ�(, அவ� த�ைன மீ;#�எ#��, மா�� இ(க� � /, 
நி�( நி�(, இர�கி ஏ�கி,நிைறகணா  ெநB� ேநா+கி, 
‘இ�ெறா#� தவி�0த� அ�ேற,உட� பிற�� ‘எ�( வி;டா�; 
ெவ�றி ெவ0 திற/னாG�,அவ� அB� தல�� <>0தா�. 6.15.167 
 
வண�கினா�; வண�கி, க
H�வதன�� மன�� வாD� 
உண�கினா�; உயிேரா# யா+ைகஒ#�கினா�; ‘ெச&� இ�G� 
பிண�கினா  ஆவ� இ ைல;ெபய�வ� ‘எ�( உண�0� ேப�0தா�, 
�ண�களா  உய�0தா�, ேசைன+கட  எலா� கர�க) I�ப. 6.15.168 
 
<டண� ெச ல+ க
ட ��பக�ண� க
ணி  உதிரநீ� ெப�க நி�ற  
 
 ‘க)ள நீ� வா>+ைகேயைம+ைகவி;#, கா4� வி;டா�; 
பி)ைளைம �ற0தா� ‘எ�னா�ேப� உ(� நிைலய� ஆகி, 
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ெவ)ள நீ� ேவைல த�னி <>0த நீ� <ழ, ெவ�க
 
உ)ள நீ� எ லா� மாறி,உதிர நீ� ஒ7க, நி�றா�. 6.15.169 
 
<டண� இராமனிட� ��பக�ணGைடய மனநிைலைய+ I(த  
 
எ&திய நி�த� ேகாG�இராமைன இைற?சி, ‘ எ0தா&! 
உ&திற� உைடயா�+� அ�ேறாஅற ெநறி ஒ7+க� உ
ைம? 
ெப&திற� எ லா� ெப&�ேபசின�; ெபய�0 த�ைம 
ெச&தில�; �ல�� மான�தீ�0தில� சிறி�� எ�றான 6.15.170 
 
<டணGைடய ைய+ ேக;# இராம� I(த  
 
ெகா& திறJ சைடயி� க�ைறெகா0தள+ ேகால+ ெகா
ட , 
ெநா&தினி  �ள+கி, ‘ஐய!“O� எதி�, O� �ேனாைன 
எ&� இற� �ணி�� <>�த இனி� அ�( ‘‘ எ�( இைனய ெசா�ேன�; 
ெச& திற� இனி ேவ( உ
ேடா?விதிைய யா� தீ�+ககி�பா�? ‘ 6.15.171 
 
அர+க� ேசைன �ர+�J ேசைனைய  வைள��+ ெகா)3த  
 
என இனி� +�� ேவைல,இரா+கத� ேசைன எ�G� 
கைனகட , கவியி� தாைன+கட/ைன வைள0� க;B, 
�ைன ெதாழி  �ய�றதாக,Mவைக உல�� ��ற� 
தனி ெந#0 �ளி ஆ��த�ஆ��தில, பரைவ த)ளி. 6.15.172 
 
ேபா�+கள இய � 
 
ஓBன �ரவி; ேவழ�ஓBன; உ�ைள� தி
ேத� 
ஓBன; மைலக) ஓட,ஓBன உதிர� ேப� ஆ(; 
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ஆBன கவ0த ப0த�;ஆBன அலைக ேம ேம ; 
ஆBன பதாைக; ஓ�கிஆBன, பறைவ அ�மா! 6.15.173 
 
அர+க� ேசைனD� �ர+�J ேசைனD�  அைட0த நிைல 
 
MைளD�, தைசD�, எ���,��திD�, நிண��, Mாி 
வாெ◌ளா#� �ழ�� ப;டா�,வா) எயி�( அர+க�; ம�( அ= 
ஆ) அழி ��தி ெவ)ள��அ70தின கவிக); அ�ெபா� 
ேதாெ◌ளா# மரG� க 4�Cல�� ேவ4� தா+க. 6.15.174 
 
அர+க� பைடD� �ர+�� பைடD�  ெச&D� ேபா� 
 
எ&தன�, நி�த�; க லா எறி0தன�, கவிக); ஏ0தி� 
ெப&தன�, அர+க�; ப�றி�பிைச0தன� அாிக); பி�றா 
ைவதன�, யா�தான�;வ/�தன�, வானர ஈச�; 
ெச&தன�, பிற-� ெவ�ேபா�;திைக�தன�, ேதவ� எ லா� 6.15.175 
 
��பக�ண� வ�ைக 
 
நீாிைன ஓ;#� கா�(�,கா�( எதி� நி��� நீ��, 
ேபா� இைணயாக ஏ�(ெபா�கி�ற 9ச  ேநா+கி, 
ேதாிைன ஓ;B வ0தா�தி�விைன� ேதவ� த�க) 
ஊாிைன ேநா+கா வ
ண�,உதிர ேவ  ேநா+கி உ)ளா�. 6.15.176 
 
��பக�ண� வானரைர� ப#�திய பா#   (7575-7577) 
 
ஊழியி  ப;ட கா/�உலக�க) ப;டா  ஒ�ப, 
9ழியி  ப;#, ெச0நீ���ணாியி  ப;#, ெபா��� 
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Cழியி� ப;ட ெந�றி+களி�ெறா#�, �ர0த ேதாி� 
ஆழியி  ப;ட அ�ேறஅவனியி  ப;ட எ லா� 6.15.177 
 
��( ெகா
# எறிD�; பாாி �தி+��; ெவ�Iல� ப�றி 
ஒ�( ெகா
# ஒ�ைற எ�(�;உைத+��; வி;# உழ+��; வாாி� 
தி�( தி�( உமி7�; ப�றிJசிர�கைள� தி���; ேத&+��; 
ெம�( ெம�( இழிJ,�;வி
ணி  <,�; ேம  பிைச0� 9,� 6.15.178 
 
வாாியி� அ�+�� ைகயா ம
ணிைட� ேத&+��; வாாி 
நீாிைட+ �வி+��; அ�பா ெந��பிைட நிமிர <,�; 
ேதாிைட எ�(�; எ;#�திைசயிG� ெச லJ சி0��; 
�ாிைட மர�� ேமா��;மைலகளி  �ைட+��, ,�றி. 6.15.179 
 
அ�ெபா7� ேபா�+கள� த�ைம 
 
பற0தன� அமர� அ?சி;ப  ெப�� பிண�தி� ப�ம  
நிைற0தன பறைவ எ லா�;ெந#0திைச நா��� நா��� 
மைற0தன; ெப�ைம தீ�0த,மைல+�ல�; வ�றி வ�றி+ 
�ைற0தன, �ர+� ெவ)ள�;ெகா�றன�, I�(� Iச. 6.15.180 
 
��பக�ணனிட�� வானர� ஒ�(� ெச&ய  இயலாைம (7579-7581) 
 
 ‘ம�( இனி ஒ�வ�ேம ஓ� மரெனா#� க�க) <ச� 
ெப�றில� ஆ�� அ�ேற;இ�ெறா#� ெப(வ� ஆேம  
அ�றன தீ��� ‘எ�னாஅாி+�ல� தைலவ� ப�றி, 
எ�றின எறி0த, எ லா�இைண ெந#0ேதாளி  ஏ�றா�. 6.15.181 
 
க ெலா# மரG�, ேவ��,க;ைடD�, கா/  தீ
#� 
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� ெலா# பிற-� எ�ன,ெபாB� ெபாB ஆகி� ேபான, 
‘இ ைல, ம�( எறிய� த+க,எ�(வ, ,�(� எ�ன, 
ப ெலா# ப 4ெம�(ப;டன �ர�� �;B. 6.15.182 
 
��றி� <> �ாீஇ+ �ழா�தி��ழா� ெகாள+ �தி��+ IB, 
ெச�( ேம  எ70� ப�றி,ைக�தல� ேதய+ ��தி, 
வ�திற  எயி�றா  க=வி.வ) உகி� மBய+ கீளா, 
ஒ�(� ஆகி�ற� இ ைலஎ�( இழி0� ஓB� ேபான. 6.15.183 
 
நீல� ெபா�த  (7582-7584) 
 
Mலேம ம
ணி  M>கி+கிட0த� ஓ� ெபா��ைப, ��(� 
கால� ேம  எ70த கா  ேபா ,ைகயினா  கBதி� வா�கி, 
நீல�, ேம  நிமி�0த� ஆ��ஓ� ெந��� என� திாி�� வி;டா�; 
Cலேம ெகா
# Eறி,�(வ4� ேதா�ற நி�றா�. 6.15.184 
 
 ‘ெபய�0� ஒ� சிகர� ேதB�,அJச� ஆ� பிற�+�� ‘எ�னா� 
�ய�கேள பைடக) ஆக�ேத� எதி� ஓB� �+கா�, 
இய�க3� கட4� ேமக��இBக3� ஒழிய, யா�� 
பய� ெகாள+ கர�க) ஓJசி+��தினா�, உைத�தா� ப கா . 6.15.185 
 
ைக�தல� ச/��, கா4��ைல0�, த� க��� ��றா�, 
ெந&�தைல அழ/� கா0திஎாிகி�ற நீல� த�ைன, 
எ&�� உயி� பைத�� <ழ,எ�றினா� இட� ைகயா ; 
��தைலJ Cல� ஓJசா�,ெவ(�ைகயா� எ�ன ெவ)கி. 6.15.186 
 
அ�கத� ேபா� (7585-7588) 
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ஆ
#, அ� ேநா+கி நி�றஅ�கத�, ஆ
#J சால 
நீ
ட� ஓ� ெந#0 தி
 ��ற�நில ��� ஆ�ற வா�கி, 
‘மா
டன� அர+க� த�பி ‘எ�( உல� ஏ7� வா>�த� 
�
Bன�; அதைன அ�னா�ஒ� தனி� ேதாளி� ஏ�றா�. 6.15.187 
 
ஏ�றேபா� அைனய ��ற�எ
ண�0 �கள� ஆகி, 
<�( <�( ஆகி, ஓBவி7த4�, கவியி� ெவ)ள�, 
‘ஊ�ற� ஏ�, எம+�! ‘எ�(எ
ணி, உைட0த�; �மர� உ�ற 
சீ�ற�� தாG� நி�றா�;ெபய��தில� சிறி�� பாத�. 6.15.188 
 
இட+ைகயா  அர+க� ஆ��ஓ� எ7 �ைன வயிர� த
# 
த#+கலா� தர�த� அ லாவ/ய�, த#+கி� வா�கி 
‘மட+�வா& உயிைர ‘எ�னா,<சினா�; அதைன ைம0த� 
தட+ைகயா  பிB��+ ெகா
டா�,வானவ� த�ைன வா>�த. 6.15.189 
 
பிB�த அ� ,ழ�றி, ‘ம�(அ� ெப�வ/ அர+க� த�ைன, 
இB��, உ�� ஏ(, ��ற��எாி ம#��, இய��மா ேபா , 
‘அB��, உயி� �B�ெப� ‘எ�னா,அன  விழி��, ஆ���, ம
B, 
ெகாB� தட0 ேதாி� ��ன�+�தி��, எதி� �(கி, நி�றா� 6.15.190 
 
��பக�ண� அ�கத� யாட  (7589-7592) 
 
நி�றவ� த�ைன அ�னா�ெந��� எழ நிமிர ேநா+கி, 
‘ெபா�ற வ0� அைட0த தாைன��ரவல� ஒ�வ� தாேனா? 
அ�( அவ� மகேனா? எ� ஊ�அன  ம#�� அர+க� த�ைம 
ெவ�றவ� தாேனா? யாேரா?விள��தி, விைரவி� ‘எ�றா�. 6.15.191 
 
 ‘O��ைன வா/  ,�றி,ேநா� திைச நா��� தாவி, 
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���ைன ெந#ேவ  அ
ண �ளாி அ� சரண� தா>0த 
ெவ��ைன <ர� ைம0த�நி�ைன எ� வா/� <+கி� 
தெ��ைன இராம� பாத�வண�கிடJ ெச ெவ� ‘எ�றா�. 6.15.192 
 
 ‘உ0ைதைய, மைற0�, ஓ�அ�பா  உயி� உ
ட உதவிேயா��� 
ப0தைன� பைகையJ ெச�(+கா;டைல எ�னி�, பாேரா� 
நி0தைன நி�ைனJ ெச&வ�;ந ல� நிைன0தா&; ேநேர 
வ0தைன �ாிவ� அ�ேற,<ரரா& வைசயி  தீ�0தா�. 6.15.193 
 
 ‘இ�தைல வ0த�, எ�ைனஇராம�பா  வா/� ஈ��� 
ைவ�தைல+ க�தி அ�(;வானவ� மா�பி  ைத�த 
��தைல அயி/� உJசி��� உற, Mாி வா  ேபா  
ைக�தல� கா4� ��க+கிட�தைல+ க�தி ‘எ�றா�. 6.15.194 
 
அ�கத� <சிய எ7�ைன� த
# ��பக�ண� ேம�ப;#J சிைதத  
 
அ�( அவ� �தேலா#�,அன  விழி�� அசனி ��ற�� 
உ�ற� ேபா4� எ�G�ஒ/பட, உலக� உ;க, 
ெபா� தட0 ேதாளி� <சி��ைட�தன�; ெபாறியி� சி0தி, 
இ�ற� E( Iறா&,எ7�ைன வயிர� த
#. 6.15.195 
 
அ�கத� <ழ அGம� வ0� எதி��த  
 
த
# இற� தட+ைக ஓJசி�த7வி, ‘அ� த(கணாைன+ 
ெகா
# இற��(வ� ‘எ�னா�தைலDற+ �தி+�� காைல� 
�
திற��ற வலாள�ைகயினா  �ைக0� ��த, 
ம
திற�� எ&த <>0தா�;மா�தி இைம�பி� வ0தா�. 6.15.196 
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அGம� ��பக�ண�ேம  ��றிைன <,வ� 
 
மறி�தவ� அவைன� த�ைக வயிரவா) Cல� மா�பி  
�றி��ற எறிய4�றகாைலயி , ��ற� ஒ�( 
பறி�� அவ� ெந�றி ��ற�பர�பிைட� பாக� உ)ேள 
ெசறி�தெனJ ,ாி+க <சி�தீ��தைன வா>�தி ஆ��தா�. 6.15.197 
 
��பக�ண� த� தைலயி  ப;ட மைலையேய அGம� ேம  <,த  
 
தைலயினி  ைத�� ேவ(ஓ�தைல என நி�ற அ0த 
மைலயிைன+ ைகயி� வா�கி,மா�தி வயிர மா�பி�, 
உைல உற ெவ0த ெபா�ெச&க�மிய� Iட� ஒ�ப+, 
�ைல உ( ெபாறிக) சி0த,<சி, ேதா) ெகா;B ஆ��தா�. 6.15.198 
 
அ�கதைன வானர� எ#��J ெச 4த  
 
அ=வழி வா/ ேசையஅாி+�ல <ர� அ?சா� 
வ=வின� ெகா
# ேபானா�;மா�தி வாைன ��(� 
க=விய� அைனய� ஆ��ஓ� ெந#வைர கBதி� வா�கி, 
எ=வ� இ  ஆ�றலாைன ேநா+கிநி�(, இைனய ெசா�னா�. 6.15.199 
 
அGமன� வ?சின� 
 
எறி�ெவ� இதைன நி�ேம ;இைம��(� அளவி  ஆ�ற  
மறி�வ�; அ�றி, வ ேலமா�றிைன எ�னி�, வ�ைம 
அறி�வ� எவ��; பி�ைன யா�உ�ேனா# அம�� ெச&ேய�; 
பிறி�ெவ�; உலகி , வ ேலா&!ெப���க> ெப(தி எ�றா�. 6.15.200 
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��பக�ண� வ?சின� 
 
மா�ற� அஃ� �ப+ ேகளா,மைல �ைழ திற0த� எ�ன+ 
I�( உற> ப�வா& வி)ளநைக��, ‘நீ ெகாண�0த ��ைற 
ஏ�றென�; ஏ�ற கால��,இைற அத�� ஒ�க� எ&தி�, 
ேதா�றென�, உன+�; எ� வ�ைம,���� ‘எ�( அர+க� ெசா�னா� 6.15.201 
 
��பக�ண� ேதா)ேம  ஏ�க மைல �களாத  
 
மா�தி, ‘வ ைல ஆகி�,நி , அடா! மா;டா& ஆகி�, 
ேப�தி, உயி�ெகா
# ‘எ�(ெப��ைகயா  ெந��க வி;ட 
கா� உதி� வயிர+ ��ைற+கா�தில�, ேதா)ேம  ஏ�றா�; 
ஓ� உதி� E( Iறா&உ+க�, எ= உல�� உ;க. 6.15.202 
 
தா� எறி0த மைல �களான� க
# அGம� ெபய�த  
 
இள+க� ஒ�( இ�றி நி�றஇய�ைக பா���, ‘இவன� ஆ�ற  
அள+�ற� பா4� ஆகா;�ல வைர அமாி� ஆ�றா; 
�ள+�(� நிைலய� அ ல�;,0தர� ேதாள� வாளி 
பிள+�ேம , பிள+�� ‘எ�னா,மா�தி ெபய�0� ேபானா�. 6.15.203 
 
��பக�ண� ஆ�றைல+ க
# ேதவ�க) கல��த4� ந#��த4� 
 
 ‘எ7ப� ெவ)ள� �)ளா�இற0தவ� ஒழிய, யா�� 
�7வ�� மா)வ�, இ�ேறஇவ� வல�� அைம0த �JC  
க7வினி  ‘எ�( வாேனா�கல�கினா�, ந#�கினா� ஓ� 
ெபா7தினி  உலக� M�(�திாிD� ‘எ�( உ)ள� ெபா�கி. 6.15.204 
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�ர��களி� அழி-� ��பக�ண� ஆ
ைமD� 
 
தா+கினா�, தா+கினா� த�ைக�தல� ச/�த� அ�றி, 
E+கினா� ஒ�வ� இ ைல;ேநா- ெச&தா�� இ ைல 
ஆ+கினா�; கள�தி� ஆ��ஓ� �ர�கின� அBD� இ�றி� 
ேபா+கினா�, ஆ
ைமயாேல;��+கினா� �கைழ அ�மா. 6.15.205 
 
��பக�ண� ஆரவார� 
 
 ‘ச�க�� ஆ� �ர�� சாய,தாபத� எ�ன� த+கா� 
இ�� உ�றா� அ லேராதா�?ேவ(� ஓ� இல�ைக உ
ேடா? 
எ�� உ�றா� எ�� உ�றா�? ‘எ�(எ#�� அைழ��, இைமேயா� அ?ச, 
��க� ேதா)ெகா;B, ஆ��தா�I�ைறD� �H+க� ெகா
டா� 6.15.206 
 
ேபா�+கள�� இர�த� ெப��த  
 
பற0தைல த�னி  வ0தபல ெப�� கவியி� ப
ைண 
இற0த� கிட+க, நி�றஇாித/� யா�� இ�றி 
வற0த�; ேசாாி பாயவள�0த�, மகர ேவைல 
�ைற0த�, உவா-�( ஓத�கிள�0� மீ+ெகா
ட� எ�ன. 6.15.207 
 
இல+�வ� வ0� தா+�த  
 
 ‘��(� க�க3� மர�க3��ைற0தன; �ர�கி� 
ெவ�றி அ� ெப�?ேசைன ஓ�பாதியி� ேம4� 
அ�( ேத&0த� ‘எ�( �த4�அமர� க
# உவ�பJ 
ெச�( தா+கின�, ஒ�தனிJ,மி�திைர சி�க�. 6.15.208 
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இல+�வ� நாெணா/ ெச&த  
 
நா
 எறி0தன�, சிைலயிைன;அர+கிய� ந�ெபா� 
9
 எறி0தன� பBயிைட;இB ெபாB�� எ�ன 
ேச
 எறி0தன; திைச ெசவி#எறி0தன; அலைக, 
�
 எறி0தன ைகெய#��,ஆBன �ண�ைக. 6.15.209 
 
இல+�வன� அ��களி� ெசய  (7608-7612) 
 
இல+�வ� கB� ஏவின,இைர ெபறா� இைர�ப, 
சிைல+ க#�கைண ெந#�கண�சிைறDட� ெச வ, 
உைல+ ெகா#� கன  ெவ��பிடவா& எாி0� ஓB, 
�ல+ கய�களி  �ளி�தன;�B�தன, ��தி 6.15.210 
 
அைல பைட�த வா) அர+கைரJசில க7�� அாிவ; 
சில சிர�திைன� �ணி��,அைவ திைசெகா
# ெச வ; 
ெகாைல பைட�த ெவ� கள�திைடவிழா+ ெகா
# ேபாவ; 
தைல பைட�தன ேபா�றனவா), ெந#? சர�க) 6.15.211 
 
உ�� பத�கைன ஒ�பனசில கைண, ஓைட� 
ெபா��பத�கைள உ�வி, ம�(அ��ற� ேபாவ; 
ெச��பத� ெபறா அர+க�த�தைல பல சி0தி, 
ப��பத�க) �+� ஒளி�பன�ைழ�� பா�பி�. 6.15.212 
 
மி� ��0தன ப �7வா�என மிளி�வ, 
ெபா� ��0� ஒளி� வB�பினக#�கைண ேபாவ, 
��� நி�றவ� �க�தி���,கைட+�ைழ ��கி� 
பி�� நி�றவ� மிட�றி���,விைச ஒ+��, பிறழா. 6.15.213 
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ேபா��த ேபாியி� க
ணன,காள�தி� ெபா�;ட, 
ஆ��த வாயன, ைகயன,ஆைனயி� க7�த, 
ஈ��த ேதரன, இ-ளியி�தைலயன, எவ�+�� 
பா��த ேநா+கன, கல0தனஇல+�வ� பகழி. 6.15.214 
 
யாைனக) 
 
ம��� இழ0தன; களி( எலா�வா  ெசவி இழ0த; 
ெந��� உ�� க
க)இழ0தன; ெந#�கர� இழ0த; 
ெச�� ��� க#�கா�திர�இழ0தன; சிகர� 
ெபா��� உ�
டன ஆ�என� தல�திைட� �ர
ட. 6.15.215 
 
�திைரக) 
 
நிர0தர� ெதாைட ெநகி>�த/�,திைச எ��� நிைற0த 
சர� தைல�தைல� பட�படமய�கின சா&0த; 
உர� தல��ற உைழ�தவா ;பிைழ�த� ஒ�( இ ைல; 
�ர� தல�திG� வி,�பிG�மிதி�திலா+ �திைர. 6.15.216 
 
ப லவ� பைட பட, ப#�ரவிய, ப கா  
வி 4ைட� தைலயாெ◌ளா#Cதைர <>�த, 
எ ைல அ�ற ெச���தியி�ஈ���
ட அ லா , 
ெச லகி�றில, நி�றிலெகாB ெந#0 ேத�க). 6.15.217 
 
ேபைழ ஒ�� அக  வாயனேப&+கண� �க+�� 
Mைழ ஒ�தன க7�� அற<>0தன, �ைறசா  
ஊைழ ஒ�தன ஒ�கைணைத�தன, உதிர� 
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தாழி ஒ�த ெவ���தியி மித�பன, தைலக). 6.15.218 
 
ஒ;B நாயக� ெவ�றி நா)�றி�� ஒளி��ைளக) 
அ;B ைவ�தன பா/ைகநிக��தன அழி0� 
ந;டவா� என <>0தன,�Bகளி� நைவதீ� 
வ;ட வா� கணி , வதி0தனவ�ண சாமைரக) 6.15.219 
 
எாி0த ெவ�கைண ெந�றியி ப#ெதா(�, யாைன, 
அாி0த அ��ச�� அ�ைகயி�க வியி� அைமயா, 
திாி0த ேவக�த, பாக�க)தீ�0தன, ெச�ேந� 
�ாி0த வானர� தாைனயி �+கன, �ய/�. 6.15.220 
 
ேவனிலா� அ�ன இல+�வ�வி#கைண வில+க, 
மான ெவ) எயி�( அர+க�த�பைட+கல வாாி 
ேபான ேபான வ�திைசெதா(�ெபாறி+�ல� ெபாB�ப, 
மீ� எலா� உட� வி,�பி� நி�(உதி�0தென <>0த. 6.15.221 
 
 கர� �ைட0தன, ெதாட�0�ேபா&+ ெகா& உைள+ க#மா+ 
�ர� �ைட0தன, ெவாி0உற+ ெகாB ெந#� ெகா�ற� 
திர� �ைட0தன, அணி ெந#0ேத�+�ல� �ைட0த, 
அர� �ைட0தன அயி ெந# வாளிக) அ�மா! 6.15.222 
 
அர+க� �ற+க� ��த  
 
 ‘�ர+��, ெம&Dண�- இ�விைனகைளஎG� ெசா /� 
கர+�� <ரைத தீைமைய ‘எG� இ� க
ேடா�; 
இர+க� நீ�கின�, அற�ெதா#�திற�பின� எனிG� 
அர+க� ஆ+ைகைய அர�ைபய�த7வின�, வி��பி. 6.15.223 
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�ற+கேம ெபாிய� 
 
மற+ ெகா#0 ெதாழி  அர+க�க),ம(+கிலா மைழேபா  
நிற+ ெகா#�கைண ெந��ெபா#நிக�வன நிமிர, 
இற+க� எ&தின� யாவ��,எ&தின� எனி�, அ� 
�ற+க� எ�பதி� ெபாிய�ஒ�( உள� எனJ ெசா ேல�. 6.15.224 
 
இல+�வ� பகழி (7623-7625) 
 
ஒ�வைர+ கர�, ஒ�வைரJசிர�, ம�( அ�� ஒ�வ� 
�ைர கழ �ைண, ேதாளிைண,பிற ம�(� ெகாளலா , 
விரவல�� ெபறா ெவ(ைமயஆயின; ெவ=ேவ( 
இர- க�றன ேபா�றனஇல+�வ� பகழி. 6.15.225 
 
சிலவைர+ கர�, சிலவைரJெசவி, சில� நாசி, 
சிலவைர+ கழ , சிலவைர+க
, ெகா3� ெசயலா  
நிலவைர� த� ெபா�)வழி�த
தமி> நிர��� 
�லவ� ெசா  �ைற �ாி0த-�ேபா�றன ��க�. 6.15.226 
 
அற�தி� இ� உயி� அைனயவ�கைணபட, அர+க� 
‘இற���, இ�� இைற நி�பி� ‘எ�(இாிய/� மய�கி, 
திற�திற� பட� திைச ெதா(�திைசெதா(� சி0தி� 
�ற�தி� ஓBன�, ஓBன��திேய ேபால. 6.15.227 
 
இல+�வ� வி லா
ைமைய+ ��பக�ண� விய�த  
 
ெச�வி  மா
டவ� ெப�ைமD�,இல+�வ� ெச&த 
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வாிவி  ஆ
ைமD�, ேநா+கிய�ல�திய� ம�மா�, 
‘திாி�ர� ெச�ற ேதவG�இவGேம ெச�வி� 
ஒ�விலாள� ‘எ�( ஆயிர�கா எ#�� �தா�. 6.15.228 
 
��பக�ண� இல+�வெனா# ெபார வ�த  
 
பட� ெந#0 தட0 த;# இைட�திைசெதா(� பாக� 
கட-கி�ற�, கா�றிG�மன�திG� கBய�, 
அட  வய�ெகா) ெவ?சீய�நி�( ஆ�+கி�ற�, அ�ெபா� 
வட ெப��கிாி ெபா�-ேத� ஓ;Bன� வ0தா�. 6.15.229 
 
அGம� இல+�வைன� ேதா)ேம  ஏ(க என  
 
ெதாைளெகா) வா) OகJ ,ட�ெந#0 ேத�மிைச� ேதா�றி, 
வைளெகா) ெவ) எயி�(அர+க� ெவ?ெச�� ெதாழி  மைலய, 
‘கிைளெகாளா�, இக  ‘எ�(எ
ணி, மா�தி கிைட�தா�, 
‘இைளய வ)ளேல! ஏ(திேதா)மிைச ‘எ�றா�. 6.15.230 
 
இல+�வ� அGம� ேதா)ேம  ஏ(த  
 
ஏறினா�, இள� ேகாளாி;இைமயவ� ஆசி 
Iறினா�; எ#�� ஆ��த�வானர+ �7-�; 
E( ப��ைட� ப�தியி�ெநாறி  பாி 9
ட 
ஆ( ேதாிG� அக�ற�,அGம�த� தட0 ேதா). 6.15.231 
 
இல+�வ� அGம�ேம  அம�0த ேதா�ற� 
 
த�னி� ேந� பிற� தா�அலா� இ லவ� ேதா)ேம , 
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��G ேப� ஒளி இல+�வ�ேதா�றிய ேதா�ற�, 
ெபா�னி� மா வைர ெவ)ளிமா வைர மிைச� ெபா/0த� 
எ�Gமா( அ�றி, பிறி�எ#�� இய��வ� யாேதா? 6.15.232 
 
��பக�ண� அ�பறா��ணி க;B+ெகா
# வி ைல வைள�த  
 
ஆ��, <ரேனா# அம� ெச&வா�அைம0த வா) அர+க�, 
தா�� ப கைண� �;B4�தைகெபற+ க;B, 
<�� ேதா) வ/+� ஏய�,வி,�பி  வி  ெவ)க, 
வா�கினா�, ெந# வடவைர�ைரவ� ஓ� வாிவி . 6.15.233 
 
��பக�ண� I(வ� (7632-7633) 
 
இராம� த�பி நீ; இராவண�த�பி நா�; இ�ேவ� 
ெபாராநி�ேற�; இ� காணியவ0தன�, �லேவா�; 
பரா-� ெதா  ெச��ைற வ/+�உாியன பக�0�, 
விரா- ந  அம� விைள+���,யா� ‘என விள�பா. 6.15.234 
 
 ‘ெப& தவ�தி� ஓ� ெப
 ெகாB,எ��ட� பிற0தா), 
ெச&த ��ற� ஒ�( இ லவ),நாசி ெவ?சின�தா  
ெகா&த ெகா�றவ! ம�( அவ)I0த  ெதா;# ஈ��த 
ைக தல�திைட+ கிட��ெவ�;கா+�தி ‘எ�றா�. 6.15.235 
 
இல+�வ� ம(ெமாழி 
 
அ /னா  ெச&த நிற�தவ�அைனய� பகர, 
ம /னா  ெச&த �ய�தவ�,‘மா�ற�க) O�பா  
வி /னா  ெசா /� அ ல�,ெவ0திற  ெவ)கJ 
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ெசா /னா  ெசால+ க�றில�,யா� ‘எனJ ெசா�னா�. 6.15.236 
 
இ�வ�� ெபா�த  (7635-7644) 
 
வி
 இர
# I( ஆய�;பிள0த� ெவ��; 
ம
 இர
# உற+ கிழி0த�எ�( இைமயவ� ம(க, 
க
 இர
BG� தீ உக+,கதி��க� பகழி 
எ
 இர
Bேனா# இர
# ஒ�ெதாைட ெதா#�� எ&தா�. 6.15.237 
 
ெகா�� நா4ைட+ �ல+ காி��ப�தி  �ளி�த, 
உ�ப� ஆ�றைல ஒ�+கிய,உ�� எனJ ெச வ, 
ெவ�� ெவ?சின�� இராவண��இைளயவ� வி;ட 
அ�� ப�திேனா# எ;ைடD�நா�கினா  அ(�தா�. 6.15.238 
 
அ(�த காைலயி�, அர+கG�அமரைர ெந# நா) 
ஒ(�த�, ஆயிர� உ�வ�,திைச�க� உதவ� 
ெபா(�த�, ஆ�� ஒ� �க��க+ க#�கைண� ��ேத) 
‘இ(�� மா�றி� வ ைலேய  ‘எ�( ேகா�� எ&தா�. 6.15.239 
 
�ாி0� ேநா+கிய திைசெதா(�பகழியி� �யலா&, 
எாி0� ெச வைத ேநா+கியஇராமG+� இைளயா�, 
தொி0�, ம�( அ� த�ைன ஓ�தெ&வ ெவ� கைணயா  
அாி0� <>�த4�, ஆயிரஉ�Jசர� அ�ற. 6.15.240 
 
ஆ( இர
# ெவ�க#�கைணஅGம� ேம  அ7�தி, 
ஏ( ெவ?சர� இர
#இள��மர� ேம  ஏ�றி, 
E(� ஐ�ப�� ஒ� ெதாைடெதா#�� ஒ� ெநாBயி , 
I( தி+ைகD� வி,�ைபD�மைற�தன�, ெகாBேயா�. 6.15.241 
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மைற�த வாளிக) எவ�ைறD�அவ�றினா� மா�றி, 
�ைற� தல0ெதா(� தல0ெதா(�நி�( ேத� ,ம+�� 
ெபாைற+� அைம0த ெவ�காி, பாி,ஆளி, மா� 9த�, 
திற�திற�பட� �ணி��, அவ�ேதைரD� சிைத�தா�. 6.15.242 
 
ேத� அழி0த�, ெச�கதி�Jெச வைனJ C>0த 
ஊ� அழி0த�ேபா ; �ர0�ஊ�பவ� உல0தா�; 
நீ� அழி0திடா ெந#மைழ+�ழா�திைட நிமி�0த 
பார ெவ?சிைல அழி0தென��மி0த�, அ�ப�வி . 6.15.243 
 
ெச&த ேபாாிைன ேநா+கி,‘இ�ேதாிைடJ ேச�0த 
ெகா& உைள+ க#� ேகாளாி�த/ய �7ைவ 
எ&� ெகா�றனேனா? ெந#ம0திர� இய�பி, 
ைவ� ெகா�றனேனா ‘என,வானவ� மய�0தா�. 6.15.244 
 
��பக�ண� ெகாதி��, Cல�பைட எ#�த  
 
ஊ�( ேதெரா# சிைல இல�,கட  கிள�0 ெதா�பா�, 
‘ஏ�(, ம�( இவ� இ� உயி��B�ப  ‘எ�(, உலக� 
M�(� ெவ�றைம+� இ#�றிஎ�ன �J சிைக�தா&� 
ேதா�(� ெவ?,ட�J Cலெவ�I�றிைன� ெதா;டா�. 6.15.245 
 
��பக�ண� தைரயி  நி�ப� க
#  
இல+�வG� தைரயி  நி�ற  
 
இழிய� பா&0தன�, இ�நில�பிள0� இ� Iறா, 
கிழிய� பா&�ன  கிள�0தென+கிள�சின�� அர+க�; 
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‘பழி, அ�பா ; இவ� பதாதி ‘எ�(, அGம�த� பட�ேதா) 
ஒழிய� பா�மிைச இழி0�ெச�(, இளவ4� உ�றா�. 6.15.246 
 
இராவண� த�பி+� உதவ அG�பிய ேசைன இல+�வைன வைள�த  (7645-7646) 
 
உ�ற காைலயி�, இராவண�,த�பிமா# உதவ 
இ�ற தாைனயி� இ�மBஇக பைட ஏவ, 
��றி அ�ன�, �ழ���0நீ� என �#கிJ 
,�றி ஆ��த�, ,மி�திைரசி�க�ைத� ெதாட�0�. 6.15.247 
 
இ�0த வானர� இாிய  ேபா&மய�கின�; எவ�� 
ெசாாி0த ெவ�பைட �ணி�திைட�த#�ப�0 ெதாழிலா  
பாி0த அ
ண4�, பாி- இல�ஒ��ைட படர� 
�ாி0த அ0ெந#? ேசைன அ�க��கட  �+கா�. 6.15.248 
 
கள�தி  காண�ப;ட அழி-க) (7647-7651) 
 
��+கி� நா)மல� �ைக விாி0தா அ�ன �ர
க
 
அர+க� ெச�மயி�+ க�0தைலஅ#+க/� அைணக) 
ெப�+கினா� ெப�� கன  இைட�ெப&� ெப&�, எ�ைவ 
உ�+கினா  அ�ன ��தி நீ�ஆ(க) ஒ��க. 6.15.249 
 
காியி� ைகக3�, �ரவியி�கா க3�, கா/� 
திாிD� ேத�களி� சி /D�,அர+க�த� சிர��, 
ெசாாிD� ேசாாியி� �ைறெதா(��ைறெதா(� ,ழி�ப, 
ெநாிD� ப பிண� ெப��கைரகட0தில, நீ�த�. 6.15.250 
 
ெகா�ற வா), எ7, த
#, ேவ ,ேகா , ம7, �/ச�, 
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ம�(� ேவ( உள பைட+கல�,இல+�வ� வாளி 
,�(� ஓ#வ ெதாட�0� இைட�ணி�திட, ெதாைகயா& 
அ�ற �
ட�க) பட�பட,�ணி0தன அன0த�. 6.15.251 
 
�
டல�க3�, ேமா/D�ஆர��, ேகாைவ, 
த
ைட, ேதா)வைள, கடக�, எ�(இைனயன, த(க
 
க
ட க
ட�ெகளா#� கைண�ர0தன, கதி� C> 
ம
டல�கைள மா(ெகா
#இைம�தன, வானி . 6.15.252 
 
பர0த ெவ
�ைட சாமைர,ெந#�ெகாB, பதாைக, 
சர� த�� சிைல, ேகடக�,பிJச�, ெமா& சர�க) 
�ர0� ெச வன, ��தி நீ�ஆ(க) ேதா(� 
நிர0த ேப&+கண� கைரெதா(��வி�தன நீ0தி. 6.15.253 
 
��பக�ண� ேவெறா� திைசயி  ,+கிாீவேனா# ெபா�த  (7652-7656) 
 
ஈ
# ெவ?ெச� இைனயனநிக>-ழி எவ�+��, 
நீ
ட ெவ) எயி�( அர+க�,ம�( ஒ�திைச நி�றா�, 
9
ட ெவ?ெச� இரவி கா��ைளெயா#� ெபா�தா�; 
‘கா
த�� ‘என இைமயவ��7+ெகா
#, க
டா�. 6.15.254 
 
ெபாறி0� எ7 க
ணின�,�ைகD� வாயின�, 
ெசறி0� எ7 கதிரவ�சி(வ� சீறினா� 
‘�றி0தன அர+க� மா�ர
 தி
 ேதா) ‘என, 
எறி0தன�, வி,�பி ,மாமைல ஒ�( ஏ0திேய. 6.15.255 
 
அ�மைல நி�( வ0� அவனி எ&திய 
ெச�மைல அைனய ெவ�களி(� ேசைனயி� 



145 

 

ெவ�மைல ேவழ�� ெபா�த; ேவ( இனி 
எ�மைல உள அவ�� எ#+ ெகாணாதன? 6.15.256 
 
இ=வைக ெந#மைல இழி0த மா,ண� 
க=விய நி�த�த� களி(� க;# அற; 
அ=வைக மைலயிைன ஏ�( ஓ� அ�ைகயா  
வ=வின� அர+க� வா) அ-ண� வா>�தினா�. 6.15.257 
 
ஏ�( ஒ� ைகயினா  ‘இ� ெகா  நீ அடா! 
ஆ�றிய ��ற�? ‘எ�( அள- இ  ஆ�றலா� 
நீ�றிG� OH�ற� பிைச0� ‘நீ�� ‘என 
��றின�; இைமயவ� �H+க� எ&தினா�. 6.15.258 
 
��பக�ண� ,+கிாீவ�ேம  Cல�ைத எறித  
 
 ‘ெச ெவேனா, ெந#�கிாிஇ�G� ேத�0�? ‘எனா, 
எ லவ� கா��ைளஉண�� ஏ ைவயி , 
‘ெகா ! ‘என எறி0தன�,�ைற- இ  ேநா�பிேனா� 
ெசா  என� பிைழ�� இலாJCல�, ேசா�- இலா�. 6.15.259 
 
அJ Cல�ைத அGம� ஒB�த  
 
 ‘ப;டன� ப;டன� ‘எ�( பா��தவ� 
வி;# உல�பிட ெந# வி,�பி  ேசற4� 
எ;Bன� அ� பிB�� இ(�� நீ+கினா�; 
ஒ;#ேமா மா�தி அற�ைத ஓ��வா�? 6.15.260 
 
Cல� ஒB0த ேபெரா/ 
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சி�திர வன�ைலJ சீைத ேக)வனா� 
அ�தி� மிதிைலயி  அறி- ��றிய 
பி�த� ெவ?சிைலயிைன இ(�த ேப� ஒ/ 
ஒ�த� Cல� அ�( இ�ற ஓைசேய. 6.15.261 
 
அGமைன+ ��பக�ண� �க>த  
 
நி�தG� அைனயவ� நிைலைம ேநா+கிேய 
‘க�த-� இய�ப-� அாி� உ� ைக வ/; 
அாியன �B�பத�� அைன�� நா;BG� 
ஒ�தனி உைள; இத�� உவைம யா�? ‘எ�றா�. 6.15.262 
 
��பக�ண� ேபா� ெச&ய அைழ+க-� அ� ப7� என அGம� அக4த  
 
 ‘எ�ெனா# ெபா�திேய  இ�G� யா� அம� 
ெசா�னன �ாிவ  ‘எ�( அர+க� ெசா ல4� 
‘�� “இனி எதி�+கிேல� ” எ�( ��றிய 
பி� இக  ப7� ‘எனா� ெபய�0� ேபாயினா�. 6.15.263 
 
,+கிாீவ� ��பக�ணைன+ ���த  
 
அ�ற� காைலயி  அர+க� ஆDத� 
ெப�றில� ெபய�0தில�; அைனய ெப�றியி  
ப�றின� பா&0� எதி� ப�தி கா��ைள 
எ�றின� ��தின� எ(>ெவ� ைககளா . 6.15.264 
 
��பக�ண� ,+கிாீவைன ெந�+கி� ப�(த  
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அர+கG� ‘ந�( நி� ஆ
ைம; ஆயிG� 
த�+� இனி இ�ெறா#� சைமD�தா� ‘எனா 
ெந�+கின� ப�றின� நீ�க ஒணா வைக; 
உ�+கிய ெச�� அன உதிர+ க
ணினா�. 6.15.265 
 
��பக�ணG� ,+கிாீவG� ேபா� ெச&த    (7664-7665) 
 
திாி0தன� சாாிைக; ேதவ� க
Bல�; 
�ாி0தன� ெந#? ெச�; �ைகD� ேபா��� எழ 
எாி0தன உ�� எலா�; இ�வ� வா&க3� 
ெசாாி0தன ��தி; தா� இைறD� ேசா�0தில� 6.15.266 
 
உ(+கின� ஒ�வைர ஒ�வ�; உ�( இக  
�(+கின� �ைற�ைற; அர+க� ெமா&�பினா  
ெபா(+கிலாவைக ெந#� �ய�களா  பிணி�� 
இ(+கின�; இவ� சிறி� உண�-� எ?சினா�. 6.15.267 
 
,+கிாீவைன+ ��பக�ண� �+கிJ ெச 4த  
 
 ‘ம
# அம� இ�ெறா# மட���; ம� இலா� 
த
ட  இ  ெப��பைட சி0��; த+க� ஓ� 
எ
த� க�ம� ம�( இதனி� இ  ‘என 
ெகா
டன� ேபாயின� நி�த� ேகா நக�. 6.15.268 
 
வானர�பைட அ�க
# அர�(த  
 
உர�றின பறைவைய ஊ( ெகா
# எழ 
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சிர�றின பா��பினி� சி0ைத சி0திட 
விர �( ைக�தல�� அB�� ெவ&�யி��� 
அர�றின கவி+�ல�; அர+க� ஆ��தன�. 6.15.269 
 
,+கிாீவைன� பிாி0த வானர� நிைல 
 
ந#�கின� அமர��; நா உல�0� ேவ��� 
ஒ#�கின� வானர� தைலவ� உ) �கி>�� 
இ#�கின க
ணின� எாி0த ெந?சின� 
‘மட�கின ஆ� உயி��� ‘எ�G� மா
பின�. 6.15.270 
 
,+கிாீவைன+ ��பக�ண� எ#��J ெச 4� ேதா�ற� (7669-7670) 
 
�7�கிய ெவ?சின�� அர+க� ேபா�வா� 
அ7�க  இ  ேகா) �க�� அரவ� ஆயினா�; 
எ7� கதி� இரவித� �த வ� எ
Hற 
வி7�கிய மதி என ெம/0� ேதா�றினா�. 6.15.271 
 
தி+� உற விள+�வா� சி(வ� தீயவ� 
ைம+க� நிற�திைட மைற0த த� உ� 
மி+க�� �ைற0த�� ஆக ேமக��� 
�+க� �ற�த� ஆ� மதிD� ேபா�றன�. 6.15.272 
 
அGம� ைகபிைச0�ெகா
# ��பக�ண�பி�  ேபாத  
 
 ‘ஒ��� அம� �ாிகிேல� உ�ெனா# யா� ‘என 
ெந��கிய யிைன நிைன0� ேந�கில� 
க��கட  கட0த அ+கால� கால� வா> 
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ெப��கர� பிைச0� அவ� பி�� ெச�றன�. 6.15.273 
 
,+கிாீவைன அர+க� எ#��J ெச�றைதJ சில� இராமG+�J ெசா 4த  
 
ஆயிர� ெபயரவ� அBயி  <>0தன� 
‘நாயக� எம+� இனி யாவ� நா;Bனி ? 
கா&கதி�J ெச வைன� பிணி�த ைகயின� 
ேபாயின� அர+க� ‘எ�( இைச�த 9சலா�. 6.15.274 
 
இராம� சினமி+� விைர0� இல�ைக நக� வாயிைல அைடத  
 
தீயிG� �தி�-றJ சிவ0த க
ணினா� 
கா&கைண சிைலெயா#� கவ�0த ைகயினா� 
‘ஏ ‘எG� அளவினி  இல�ைக மாநக� 
வாயி  ெச�( எ&தினா� மைழயி� ேமனியா�. 6.15.275 
 
இராம� அ�� மாாியா  வாயிைல அைட�த  
 
 ‘உைட� ெப�0 �ைணவைனஉயிாி� ெகா
#ேபா& 
கிைட�ப�� ெகாBநக�அைடயி�, ேக# ‘என, 
‘ெதாைட� ெப�� பகழியி�மாாி ���� உற 
அைட�ெப� ‘எ�(, அைட�தன�,வி,�பி� ஆ( எலா�. 6.15.276 
 
இராம� ெப&த சரமாாியி� விைள- 
 
மாதிர� மைற0தன; வய�� ெவ&யவ� 
ேசாதியி� கிள�நிைல ெதாட�த  ஓவின; 
யா�� வி
பட�கில; இய�� கா�மைழ 
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மீ� நி�( அக�றன; வி,�� ��0ததா . 6.15.277 
 
அ��களாலாய மதிைல ெந��கிய ��பக�ண� அதைன+ 
 கட+க இயலா� தி��பி� பா��த  
 
மன�திG� கBய� ஓ�விைசயி� வா� ெச வா�, 
இன+ ெகா#� பகழியி�மதிைல எ&தினா�; 
‘நிைன�தைவ நீ+�த அ�ைம இ�( ‘என, 
சின+ ெகா#0 திறலவ�திாி0� ேநா+கினா�. 6.15.278 
 
இராம� வBவ�ைத+ ��பக�ண� காHத  
 
க
டன� வதன� வா& க
 ைக கா  என� 
�
டாீக� தட� 9��� ெபா�சிைல 
ம
டல� ெதாட�0� ம
 வய�க வ0த� ஓ� 
ெகா
ட/� ெபா/த� ேகால�தா�தைன. 6.15.279 
 
��பக�ண� இராமைன+ க
ட��  
ெவ�
# அத;#த  
 
மB�தவா& ெகா7��ைக வழ�க மா( இத> 
�B�தன; ��வ�க) ,(+ெகா
# ஏறிட 
ெபாB�த தீ நயன�க); ெபா(+கலாைமயா  
இB�தவ� தெழி�பினா  இB0த ��( எலா�. 6.15.280 
 
��பக�ண� <ரJ ெசா  (7679-7683) 
 
"மா+ கவ0தG� வ/ ெதாைல0த வா/ ஆ� 
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9+ கவ�0� உ
ணிD� ேபா4� “ எ�( எைன� 
தா+க வ0தைன; இவ� த�ைன இ� உயி� 
கா+க வ0தைன; இ� காண த+கதா . 6.15.281 
 
 ‘உ�பிைய �னி0திேல� அவG+� ஊ�தியா� 
��பிைய �னி0திேல� ேதா�ற வா/த� 
த�பிைய �னி0திேல� சமர� த�னி  யா� 
அ�� இய  சிைலயினா&! �க> அ�( ஆதலா . 6.15.282 
 
 ‘ேதBென� திாி0தென� நி�ைன; தி+� இற0� 
ஓBய� உ�பைட; உ�பி ஓ&0� ஒ� 
பா# உற நட0தன�; அGம� பாறின�; 
ஈ#(� இவைன+ ெகா
# எளிதி� எ&திேன�. 6.15.283 
 
 ‘கா+கிய வ0தைன எ�னி� க
ட எ� 
பா+கிய� த0த� நி�ைன; ப �ைற 
ஆ+கிய ெச� எலா� ஆ+கி எ��ைன� 
ேபா+�ெவ� மன��( காத  ��க
 ேநா&. 6.15.284 
 
 ‘ஏதி ெவ0திற/ேனா&! இைம�� இேலா� எதி� 
ேப� உ( �ர�ைக யா� பிணி�த ைக� பிணி 
ேகாைத ெவ? சிைலயினா  ேகாB <# எனி� 
சீைதD� ெபய�0தன) சிைறநி�றா� ‘எ�றா�. 6.15.285 
 
இராம� வ?சின� 
 
எ�ற4� �(வ/�� இராம� ‘யாGைட 
இ��ைண ஒ�வைன எ#�த ேதா) எG� 
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��றிைன அாி0� யா� �ைற+கிேல� எனி� 
பி�றிென� உன+�; வி  பிB+கிேல� ‘எ�றா�. 6.15.286 
 
இராம� ��பக�ண�ேம  அ�� எ&த  
 
மீ;# அவ� கர�களா  வில�க  ஆைரைய 
M;# அற நீ+�வா� �ய4� ேவைலயி  
வா;ட� இ  ைவ� தைல வய�� வாளிக) 
ேச;# அக  ெந�றியி� இர
# ேச��தினா�. 6.15.287 
 
ெந�றியி  அ��ப;ட ��பக�ணன� ேதா�ற� 
 
,�றிய ��தியி� ெச+க� C>0� எழ 
ெந�றியி� ெந#�கைண ஒளிர நி�றவ� 
��றிய கதிரவ� �ைள+�� �0� வ0� 
உ�( எ7� அ�ணன� உதய� ேபா�றன�. 6.15.288 
 
,+கிாீவ� மய+க� ெதளி0தெ7த  
 
��றி� <> அ�வியி� �தி��+ ேகா�� இழி 
�� தைல+ ��திநீ� �க�ைத� ேபா��த4� 
இ� �யி  எ70தென உண�Jசி எ&தினா�; 
வ� திற  ேதா�றிலா� மய+க� எ&தினா�. 6.15.289 
 
ெதளி0த ,+கிாீவ� இராமைன+ க
#  ெதா7� வா>��த  
 
ெந�றியி  நி�( ஒளி ெநB� இைம�பன 
ெகா�றவ� சர� என+ �றி�பி� உ�னினா�; 
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,�( உற ேநா+கின� ெதா7� வா>�தினா� 
��றிய ெபா�;� எலா� �B-ளா� தைன. 6.15.290 
 
,+கிாீவ� ��பக�ணன� M+ைகD� காைதD� கவ�0� ெச 4த  
 
க
டன� நாயக�த�ைன,க
Hறா, 
த
ட  இ  மான��நாH� தா�கினா�, 
வி
டவ� நாசிD�ெசவிD� ேவெரா#� 
ெகா
டன�, எ70� ேபா&�தமைர+ IBனா�. 6.15.291 
 
��பக�ண� M+ைகD� காைதD� இழ0தைம க
# ஆரவாாி�த  
 
வானர� ஆ��தன; மைழD� ஆ��தன; 
தான�� ஆ��தன; தவ�� ஆ��தன; 
மீ� நர  ேவைலD� ெவ��� ஆ��தன; 
வானவேரா# நி�( அற�� ஆ��தேத. 6.15.292 
 
,+கிாீவ� வி#தைல ெப�றைம க
ட  இராம� மகி>த  
 
கா0� இக  அர+க� ெவ�கர��) நீ�கிய 
ஏ0தைல அக� மகி>0� எ&த ேநா+கிய 
ேவ0தG� சானகி இல�ைக ெவ?சிைற� 
ேபா0தன) ஆ� என� ெபா�ம  நீ�கினா�. 6.15.293 
 
கவி+ I�( 
 
ம�தக� பிள0� மா# உ�வ வா�சிைல 
வி�தக� சர� ெதாட ெம/- ேதா�றிய 
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சி�திர� ெப(த/� ெசவிD� M+�� ெகா
# 
அ�திைச� ேபா0தன� அ ல� ஒ
Hேமா? 6.15.294 
 
��பக�ண� உண�- ெப(த  
 
அ+கண�� அறி- வ0� அHக அ�ைக நி�( 
உ+கன� கவி அர, எ�G� உ
ைமD� 
மி+� உய� நாசிD� ெசவிD� ேவ( இட� 
�+க�� உண�0தன� உதிர� ேபா�ைவயா�. 6.15.295 
 
��திேசார நி�ற ��பக�ண� ேதா�ற� 
 
தா� ராக� தட���ற� தாைர சா  
Iதி� கா  ெந#மைழ ெசாாிய ேகா�� இழி 
ஊைதேயா# அ�விக) உமி>வ� ஒ�தன� 
மீ� உ( ��தி யா( ஒ7�� ேமனியா�. 6.15.296 
 
��பக�ண� த� த�ைம நிைன0� இர�த+ க
ணீ� ெசாாித  
 
எ
 உைட� த�ைமய� இைனய எ
 இலா� 
ெப
 உைட த�ைமய� ஆய Qைடயா  
�
 உைடJ ெசவிெயா# M+�� ேபா�றவா  
க
Hைட+ �ழிக3� ��தி கா வன. 6.15.297 
 
��பக�ணன� ெவ�ளியி� விைள- 
 
ஏசிD�( எ7� வி,�பினைர� பா�+�� : த� 
நாசிைய� பா�+��; �� நட0த நா3ைட 
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வாசிைய� பா�+��; இ�ம
ைண� பா�+�மா  
‘சீசி உ�ற�! ‘என� தீD� ெந?சினா�. 6.15.298 
 
��பக�ண� ேபா�ெச&ய வா3� ேகடக�� எ#�த  (7697-7699) 
 
 ‘எ��க� கா
பத� ��ன� யா� அவ� 
த��க� கா
ப� சரத�தா� ‘என 
ெபா��க� கா
ப� ஓ� ேதா4� ேபா� இைட 
வ��க� கா
ப� ஓ� வா3� வா�கினா�. 6.15.299 
 
<சின� ேகடக� வி,�பி� மீ� எலா� 
Iசின; அமர�� �ட� �ழ�பினா�; 
கா&சின அர+கG� கன�றேபா� அவ� 
நாசிD� ெசவிD� ெவ���தி நா�றேவ. 6.15.300 
 
ஆயிர� ேப& ,ம0� அளி�த� ஆ�� ஒ� 
மாயி�� ேகடக� இட�� வா�கினா�; 
ேப& இர
# ஆயிர� ,ம0� ேப�வ� ஓ� 
கா& ஒளி வயிர வா) பிB�த ைகயினா�. 6.15.301 
 
��பக�ணன� ேபா� ஆரவார� 
 
விதி��தன� <சின� வி,�பி� மீ� எலா� 
உதி��தன�; உலகிைன அன0த� உJசிேயா# 
அதி��தன�; ஆ��தன� ஆயிர� ெப�� 
கதி�� தல� C> வடவைரயி� கா;சியா�. 6.15.302 
 
��பக�ண� ேகடக� <,த  (7701-7702) 
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<சின� ேகடக�; �க�� <�� கா  
Iசின �ர�� ெவ��7ைவ+ ெகா
# எ70� 
ஆைசக) ேதா(� வி;# எறிய ஆ��� எ7� 
ஓைச ஒ
 கடைலD� திட� ெச&� ஓ#மா . 6.15.303 
 
ேபாயின ேகடக� ேபாக ேநா+கின� 
ஆயிர� ெபயரவ� அறிD� ���; அவ� 
ேப& இர
டாயிர� ேபH� ேகடக� 
‘ஏ ‘எG� அளவினி  எ&தJ ெச�றதா . 6.15.304 
 
��பக�ண� வானர� பைடைய அழி�ப� (7703-7704) 
 
ேதா/ைட� �ர+க-� �ைக+க-� ,ட� 
ேவ4ைட+ I�றினா  �ணிய <ச-� 
கா4ைட+ கடெலனJ சி0தி ைகெகட 
வா4ைட ெந#�பைட இாி0� மா&0ததா . 6.15.305 
 
ஏ(ப;ட�� இைட எதி�0�ே◌ளா� எலா� 
I(ப;ட�� ெகா7� ��தி ேகா�� இழி0� 
ஆ(ப;ட�� நில� அன0த� உJசிD� 
ேச(ப;ட�� ஒ� கண�தி  தீ�0தவா . 6.15.306 
 
சா�ப� இராமைன� �
#த  
 
 ‘இ#+� இைல எதி�; இனி இவைன இ= வழி� 
த#+கிைலயா� எனி� �ர�கி� தாைனைய 
ஒ#+கிைன அர+கைர உய��தினா& ‘எனா 
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�#+கின� இராமைனJ சா�ப� ��னிேய. 6.15.307 
 
இராம� ��பக�ணைன எதி��த  
 
அ
ண4� தாைனயி� அழி-� ஆ�� அவ� 
தி
 ெந#� ெகா�ற�� வ/D� சி0தியா 
ந
ணின� நட0� எதி� ‘நமைன இ�( இவ� 
க
ணிைட நி(��ெவ� ‘எ�G� க�பினா�. 6.15.308 
 
இராமG� ��பக�ணG� ெபா�த  (7707-7710) 
 
ஆறிேனா# ஏ7ேகா  அசனி ஏ( என 
ஈ( இலா விைசயன இராம� எ&தன�; 
பா( உ� சிைற என வி,�பி  பாறிட 
Eறினா� வாளினா  Oண�� க வியா�. 6.15.309 
 
ஆடவ�+� அரசG� ெதாடர அ= வழி 
ேகாைடயி� கதி� என+ ெகாBய I��கைண 
ஈ# உற� �ர0தன�; அைவD� இ�( உக 
ேகடக� �ற�தினா  கிழியJ சி0தினா�. 6.15.310 
 
சி(�த� ஓ� �(வ4� தொிய ெச�கணா� 
மறி�� ஒ� வB+கைண ெதா#+க ம�( அவ� 
ஒ(�� ஒளி� வா) எG� உர- நாக�ைத 
அ(�த� க4ழனி� அமர� ஆ�+கேவ. 6.15.311 
 
 ‘அ�ற� தட+ைக வா) அ�ற� இ  ‘என 
ம�( ஒ� வயிரவா) கBதி� வா�கினா� 
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‘��றின� ��றின� ‘எ�( �0� வ0� 
உ�றன� ஊழி� தீ அவிய ஊ�வா�. 6.15.312 
 
இராம� ��பக�ணன�, வா), ேகடக� கவச� இவ�ைற� �ணி�த  
 
அ0 ெந# வாைளD� �ணி�த ஆ
தைக 
ெபா� ெந#� ேகடக� �ர;B ேபா��த� ஓ� 
ந  ெந#� கவச�� நாம ெவ�கைண 
மி�ெனா# நிக��பன பல-� <சினா�. 6.15.313 
 
அ�ேபா� இராவண� அG�பிய பைட உதவி+� வ�த  (7712-7713) 
 
அ0தர� அ�ன� நிக7� அ= வழி 
இ0திர� தமெரா#� இாிய  எ&திட 
சி0�-� த�னிைல �ைலய ேச
 உற 
வ0த� தச�க� வி#�த மா� பைட. 6.15.314 
 
வி விைன ஒ�வG� ‘இவைன <;#த�� 
ஒ விைன இ� ‘என+ க�தி ஊ�றினா�; 
வ விைன தீயன வ0தேபா� ஒ� 
ந விைன ஒ�த� நட0த தாைனேய. 6.15.315 
 
வ0த பைடைய இராம� ெபார அைழ�த  (7714-7715) 
 
ேகா�த� �ைடெதா(� �திைர ேதெரா# ஆ) 
9�� இழி மத மைல மிைட0த ேபா��பைட 
கா�த� க�ணைன; க
# மாய மா+ 
I�தG� வ�க! என+ கB� Iவினா�. 6.15.316 
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Cழி ெவ� கடகாி �ரவி �
#மா  
ஆழி அ� ேதெரா# மிைட0த ஆ�க/ 
ஏ> இ�ேகாB வ0� எ&தி�( எ�பரா ; 
ஊழியி� ஒ�வG� எதி� ெச�( ஊ�றினா�. 6.15.317 
 
��பக�ண� Cல� பைட ேய0தி வ�த  
 
கால�� காலG� கண+� இ  தீைமD� 
Mல� M�( இைல என வ��� ��றிய 
ஞால�� நாக�� வி,��� ந+�(� 
Cல� ஒ�( அர+கG� வா�கி� ேதா�றினா�. 6.15.318 
 
இராம� அ�பா  அர+க� இற0� கிட�த  
 
 ‘அர�� இட0தன, அ(�ைற நB�பனஅ ல ‘எ�( இைமேயா��, 
‘மர� கிட0தன, மைல+�ைவகிட0தனவா� ‘என மாறாB, 
கர� கிட0தன கா�திர�கிட0தன, கைறப#�பB க=விJ 
சிர� கிட0தன; க
டன�;க
Bல�, உயி�ெகா# திாிவாைர. 6.15.319 
 
அர+க� பைட+கல� அழி-�(+ கிட�த  
 
இ�ற அ ல-�, ஈ��� உ
ட அ ல-�,இைட இைட �றி0� எ��� 
��ற அ ல-�, �ணிப;ட அ ல-�,,#ெபாறி� ெதாைக �வி 
ெவ�ற ெவ�ெபாB ஆயின அ ல-�,ேவ( ஒ�( E( ஆகி 
அ�ற அ ல-�, க
Bல�பைட+கல� - அ#கள� திடராக. 6.15.320 
 
யாைனகளி� அழி- 
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பட�0த ��ப��� பா&0தனபகழிக) பாகைர� பறி0� ஓB, 
�ைட0�, ைவயக� �+�ற�ேத+கிய ��தியா  �ட�ேசார� 
ெதாட�0�, ேநா& ஒ#� �ைணம���இழ0�, த� கா�திர� �ணி ஆகி+ 
கிட0த அ ல� நட0தன க
Bல�கிள� மதகாி எ���. 6.15.321 
 
ேத�களி� அழி- 
 
<>0த ஆளன, விளி-�ற பதாைகய,ெவயி  உமி> அயி  அ�� 
ேபா>0த ப ெந#� �ரவிய,�ைற �ைற அJெசா#� ெபாறி அ�(, 
தா>0த ெவ)நிண� தய��ெவ� �ழ�� இைட� தைல�தைல மா( ஆB, 
ஆ>0த அ ல�, ெபய�0தனக
Bல� அதி��ர  மணி� ேத�க). 6.15.322 
 
�திைர� பைடயி� அழி- 
 
ஆட  தீ�0தன, வைளக7�� அ�றன,அதி� ெப�� �ர  நீ�த, 
தா) �ணி0தன, த(க
 ெவ�காிநிைர தா�கிய பிண�� ஓ�க  
ேகா# அைம0த ெவ���தி நீ�ஆ(க) ,ழிெதா(� ெகாண�0� உ0தி, 
ஓட  அ�றி, நி�( உக)வனக
Bல� உ�ெக7 பாி எ லா�. 6.15.323 
 
காலா; பைடயி� அழி- 
 
ேவத நாயக� ெவ�கைண வழ+க�தி�மி�திைய ெவ=ேவ( இ;# 
ஓ�கி�ற� எ�? உ�ப��,அர+க� ெவ�கள�� வ0� உ�றாைர+ 
காத  வி
ணிைட+ க
டன�;அ ல� கணவ�த� உட  நா#� 
மாத� ெவ)ளேம க
டன�;க
Bல� மைலயிG� ெபாியாைர. 6.15.324 
 
இராம� ��பக�ணைன ேநா+கி இர�கி+ Iற� ெதாட��த  
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பனி� ப;டா  என+ கதி�வர�ப#வ� ப;ட�, அ�பைட; ப�றா� 
�னி� ப;டா� என� �ல�கின�இைமயவ�; ‘யாவ�+�0 ேதாலாதா� 
இனி� ப;டா� ‘என, <�கினஅர+க�� ஏ�கின�; ‘இவ� அ0ேதா, 
தனி� ப;டா�! ‘என, அவ� �க�ேநா+கி ஒ�( �தன�, தனிநாத�. 6.15.325 
 
��பக�ணன� வி��ப�ைத வினா-த  (7724-7725) 
 
ஏதிேயா# எதி� ெப�0�ைண இழ0தைன;எதி� ஒ�தனி நி�றா&; 
நீதிேயாGட� பிற0தைன ஆத/�,நி� உயி� நின+� ஈவ�; 
ேபாதிேயா? பி�ைற வ�திேயா?அ�( எனி� ேபா��ாி0� இ�ேபாேத 
சாதிேயா? உன+� உ(வ�ெசா 4தி, சைம-ற� தொி0� அ�மா! 6.15.326 
 
 ‘இைழ�த தீவிைன இய�றில� ஆக/�,யா� உைன இைளேயானா  
அைழ�த ேபாதிG� வ0திைல,அ0தக� ஆைணயி�வழி நி�றா&; 
பிைழ�ததா  உன+� அ�0தி�,நாெ◌ளா#; ெப�0�யி  ெந#�கால� 
உைழ�� <#வ� ஆயிைன; எ� உன+�உ(வ� ஒ�(?  எ�றா�. 6.15.327 
 
��பக�ண� I(கி�றா� (7726-7729) 
 
 ‘ம�( எலா� நி�க; வாசிD�,மான��, மற��ைற வ7வாத 
ெகா�ற நீதிD�, �ல�த  த�ம��,எ�( இைவ �Bயாக� 
ெப�ற O�களா , எ�கைள� பிாி0�,த� ெப�? ெசவி M+ேகா#� 
அ�ற எ�ைக ேபா  எ��க� கா;Bநி�( ஆ�றெல� உயி� அ�மா! 6.15.328 
 
 ‘ேநா+� இழ0தன� வானவ�, எ�களா ;அ= வைக நிைல ேநா+கி, 
தா+கண�� அைனயவ), பிற�மைன ‘என� த#�தென� த+ேகா� �� 
வா+� இழ0த� எ�( அய�-(ேவ�ெசவி த�ெனா# மா�றாரா  
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M+� இழ0த பி� மீள  எ�றா ,அ� �BDேமா? �Bயாதா&! 6.15.329 
 
உ�க) ேதா) தைல வா)ெகா# �ணி��,உயி� �B��, எ��� உவ0� எ&த 
ந�ைக ந  நல� ெகா#+கிய வ0த நா�,வானவ� நைக ெச&ய, 
ெச�ைக தா�கிய சிர�ெதா#�க
ணி�நீ� ��தியிெனா# ேத+கி, 
எ�ைக ேபா  எ#�� அைழ��,நா� <>ெவேனா, இராவண� எதி� அ�மா.  
6.15.330 
 
 ‘ஒ��த�, நீ தனி உல� ஒ�M�றி��� ஆயிG�, பழி ஓ�� 
க��தினா  வ�� ேசவக� அ ைலேயா?ேசவக� கட� ஓரா& 
ெச�� தி
 வாளினா  திற�திற�உ�கைள அம�� �ைறJ சிர� ெகா&� 
ெபா��தினா  அ� ெபா�0�ேமா?த+க� �க�றிைலேயா? ‘எ�றா�. 6.15.331 
 
��பக�ண� ��ைற இராம�ேம  எறித  
 
எ�(, த� ெந#? Cல�ைதஇட+ைகயி� மா�றின�; வல+ைகயா  
��( நி�ற� ேப��� எ#��, இ�நில+�ட� கவ�0தென+ ெகா
டா�, 
ெச�( வி
ெணா# ெபாறிெயா#�தீJெசல, ேசவக� ெசனி ேநேர, 
‘ெவ�( தீ�க ‘என வி;டன�;அ� வ0� ப;ட� ேம  எ�ன. 6.15.332 
 
இராம� அ+��ைற� �களா+�த  
 
அைனய ��( எG� அசனிைய,யாவ�+�� அறி- அ�� அர� ேமனி 
�ைனD� ந  ெந# நீ( எனEறிய �ரவல�, ெபார எ�( 
நிைனD� மா�திைர ஒ�ைகநி�(ஒ�ைகயி  நிமி�கி�ற ெந#ேவைல, 
திைனயி� மா�திைர� �ணிபட,வர��ைற சி0தின�, சர� சி0தி. 6.15.333 
 
இராம� அ�� ��பக�ணன� கவச�ைத+ கட+க �Bயாைம 
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அ
ண  வி  ெகா#�கா  விைச��உைக�தன, அைலகட  வற) ஆக 
உ
ண கி�பன, உ�ைமD� ,#வன,ேம�ைவ உ�வி� ேபா& 
வி
ணக�ைதD� கட�பன, பிைழ�� இலெவ&யவ� ேம  ேச�0த 
க
Hத  ெப�� கட-)த�கவச�ைத+ கட0தில கதி� வாளி. 6.15.334 
 
ச�கர� கவச�ைதJ ச�கர� பைடயா  அ(�த  
 
தா+�கி�றன Oைழகில தைல;அ�, தாமைர� தட�க
ணா� 
ேநா+கி, இ�� இ� ச�கர� கவச� ‘எ�( உண�-ற Oனி�� உ�னி, 
ஆ+கி அ�� அவ� அ#பைடெதா#��வி;# அ(�தன�; அ� சி0தி 
<+� இழ0த� <>0த�,வைர,ழ  விாி,ட� <>0� எ�ன. 6.15.335 
 
கவசமிழ0த ��பக�ண� த
# ெகா
# வானர� பைடைய அைர�த  
 
கா0� ெவ?,ட�+ கவச� அ�(உ�த4�, க
ெதா(� கன சி0தி, 
ஏ0� த� ெந#0 ேதா)�ைட�� ஆ���,அ�� ஓ� எ7�ைன வயிர� ேபா� 
வா&0த வ ெந#0 த
#ைக�ப�றின�; வானர�பைட ��(� 
சா0� ெச&�வன ஆ� ‘என�ைற�ைற அைர�தன�, தைரேயா#� 6.15.336 
 
அ��க) பல பட-� அட�கா� ��பக�ண� சாாிைக திாித  
 
பற�ப ஆயிர�, ப#வன ஆயிர�,பக;# எழி  அக  மா�ப� 
திற�ப ஆயிர�, திாிவனஆயிர�, ெச�(�+� உ�வா� 
மைற�ப ஆயிர�, வ�வன ஆயிர�,வB+கைண எ�றா4�, 
பிற�ப வா& இைட� தெழி�� உற� திாி0தன�கற�� என� ெப�?சாாி. 6.15.337 
 
��பக�ண� த
# அற வா3�  
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ேகடக�� எ#�த  
 
 ‘த
# ைக� தல�� உள� எனி�,உளத�( தாைன ‘எ�(, அ� சாய+ 
ெகா
ட  ஒ�தவ�, ெகா#�கைணப�� ஒ� ெதாைடயினி  ேகா�� எ&தா�; 
க
ட� உ�ற� ம�( அ�; க��கழ அர+கG�, கன�( ஆ�� ஓ� 
ம
தலJ ,டரா� என+ேகடக� வா�கின� வாே◌ளா#�. 6.15.338 
 
இராம� ��பக�ணன� ேதாளி  அ�� எ&த  
 
வா) எ#�த4�, வானர <ர�க)ம(கின�, வழிேதா(� 
தா) எ#�தன�, கழி�தன�; வானவ�தைல எ#�தில�, தா>0தா�; 
‘ேகா) எ#�த�, மீள ‘எ�(�த4�, ெகா�றவ�, ‘��( ஒ�த 
ேதா) எ#�த� �ணி�தி ‘எ�(,ஒ� சர� �ர0தன�, ,ர� வா>�த. 6.15.339 
 
��பக�ணன� ைக அ(த  
 
அல+க
 உ�ற� தீவிைன; ந விைனஆ��� எ70த�; ேவ���+ 
கல+க� உ�றன�, இரா+கத�‘கால ெவ�க��கட  திைரேபா4� 
வல+ ைக அ�ற�, வாெ◌ளா#�;ேகா3ைட வான மா மதி ேபா4�; 
இல+ைக அ�ற�, அ= இல�ைக+�� 
              இராவண� தன+�� ‘எ�( எ70� ஓB.  6.15.340 
 
கவி+I�( (7739-7740) 
 
ம�(� <ர�க) உள� என�� எளி� அேரா,‘மற� ெதாழி  இவ� மா# 
ெப�( நீ�கின� ஆ� ‘எனி� ந ல�;ேப� எழி  ேதாே◌ளா#� 
அ�( <>0த ைக அறாத ெவ�ைகயினா எ#�� அவ� ஆ��� ஓB 
எ�ற, <>0தன, எயி( இளி��ஓBன, வானர+ �ல� எ லா�. 6.15.341 
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வ)ள  கா�� உட� நி�க-�,வானர� தாைனைய மற+ I�ற� 
ெகா)ைள ெகா
Bட, ப
ைடயி���மB �ைம+கி�ற பBேநா+கி 
‘ெவ)ள� இ�ெறா#� <0� உ(� ‘எ�பேதா� வி�ம4�( உயி�ெவ�ப, 
உ)ள ைகயிG� அ�றெவ�கர�ைதேய அ?சின, உல� எ லா�. 6.15.342 
 
��பக�ண� இராம�ேம  ஒ#த  
 
மா( வானர� ெப��கட  ஓட,த� ேதா)நி�( வா�ேசாாி 
ஆ( வி
ெதா#� பிண� ,ம0�ஓட, ேம  அமர�� இாி0� ஓட, 
I( I(ப;# இல�ைகD�வில�க4� பறைவD� �ைல0� ஓட, 
ஏ( ேசவக�ேம  எ70� ஓBன�,மைழ+ �ல� இாி0� ஓட. 6.15.343 
 
��பக�ணன� ம�ெறா� ைகையD� இராம� அ�பினா  �ணி��+ கட//#த  
 
 ‘ஈ�(+ ைகையD� இ+கண�� அாிதி ‘எ�( இைமயவ� ெதா7� ஏ�த, 
ேதா�(+ ைகயக�( ஒழி0தவ�நா) அைவ ெதாைலய-�, ேதா�றாத 
I�(+� ஐய�� அJச�� ெகட,ெந#�ெகா�றவ� ெகாைல அ�பா , 
ேவ�(+ ைகையD� ேவைலயி இ;டன�, ேவ(� ஓ� அைண மான. 6.15.344 
 
கட/  கிட0த ைகயி� ேதா�ற� (7743-7744) 
 
ச0திர� ெப�0�ெணா# சா��திய�,அதி  ஒ�(� தவ( ஆகா�, 
அ0தர�தவ� அைலகட  அமி>�எழ+ கைட-(� அ0நாளி , 
,0தர� தட0ேதா) வைள மா,ண�,�றிய ெதாழி  கா;ட, 
ம0தர�ைதD� க#�த�, ம�றவ�மணியணி வயிர� ேதா). 6.15.345 
 
சிவண வ
ணவா� க��கட ெகா#வ0த ெசய/G�, ெசறிதாைரJ 
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,வண வ
ண ெவ?சிைறDைட+க#விைச �#கிய ெதாழிலாG�, 
அவண அ
ணல� ஏவ/�இய�றிய அைமவிG� அயி  வாளி 
உவண அ
ணைல ஒ�த�; ம0தர�ஒ�த�, அ= உய� ெபா�ேதா). 6.15.346 
 
ைககைள இழ0த ��பக�ண� ஆரவாாி��+ெகா
# காலா  வானர ேசைனைய+ 
கல+�த  
 
பழ+க நா) வ� ேம�ைவஉ)3ற� ெதாைள��, ஒ� பைண ஆ+கி, 
வழ+கினா  உல� அள0தவ� அைம�த�ஓ� வா� �ணி  வல�� ஏ0தி, 
�ழ+கினா  என �ழ�� ேப�ஆ��பினா�, வானர �0நீைர 
உழ+கினா�, தைச ேதா  எ4��எG� இைவ ��திெயா# ஒ�றாக. 6.15.347 
 
இராம� ��பக�ணGைடய வல+காைல� தBத  
 
நில�தகா , கன , �ன , எனஇைவ ��(� நி�தன� உ�- ஆகி, 
ெகால� தகாத� ஓ� வB-ெகா
டா  என உயி�கைள+ �B�பாைன, 
சல�த காலைன, த(கண�+�அரசைன, த�+கினி� ெபாியாைன, 
வல�த காைலD�, வB�த ெவ�கைணயினா  தB0தன� தG வ லா�. 6.15.348 
 
வல+கால�(� ��பக�ண� �0திவ0� ெபார வ�த  
 
ப0தி ப0தியி� ப��ல�மீ��ல� பா#பா# உற, பாக�� 
இ0� ெவ)ெளயி( இைம�திட,��தியா( ஒ7+க  ெகா
# எ7ெச+க� 
அ0தி வ0தென, அக  ெந#வா& விாி��, அB ஒ�( கB� ஒ;B, 
�0தி வ0தன�, ெந#நில��ழிபட, �ைரகட  ேகா�� ஏற. 6.15.349 
 
ம�ெறா� காைலD� �ணி�த  (7748-7749) 
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மா(கா  இ�றி வாGற நிமி�0�,மா# உள எலா� வைள�� ஏ0தி, 
Cைற மா�த� ஆ� எனJ ,ழி��,ேம  ெதாட�கி�ற ெதாழிலாைன, 
ஏ( ேசவக� எாி�க� பகழியா ,இ�நில� ெபாைற நீ�க, 
ேவ( காைலD� �ணி�தன�,அற�ெதா# ேவத�க) I�தாட. 6.15.350 
 
ைக இர
ெடா# கா க3��ணி0தன; க�வைர ெபா�-� த� 
ெம& இர
# Eறாயிர� பகழியா ெவாி0 உற� ெதாைள ேபாய, 
ெச&ய க
ெபாழி தீJ சிைகஇ�மB சிற0த�; தெழி�ேபா# 
ெப&D� வானிைட இBயிG�ெப��த�; வள�0த�, ெப�?சீ�ற�. 6.15.351 
 
��பக�ண� கா/னா  ��றிைன எ#�� <ச இராம� ைகவிதி��த  
 
பாத� ைகேகளா# இழ0தவ�,பBயிைட இ�0�, த� ப�வாயா  
காத� நீளிய மைலகைள+ கB��இ(�� எ#��, ெவ�கன  ெபா�கி, 
மீ� மீ�த� அக�� எ7 கா�றினா விைசெகா# திைச ெச ல 
ஊத ஊத�ப;#, உல0தன வானர�உ�மி� <> உயி� எ�ன. 6.15.352 
 
தீயினா  ெச&த க
 உைடயா�,ெந#� சிைகயினா  திைச தீய 
ேவயினா  திணி ெவ�� ஒ�(நாவினா  வி,��ற வைள�� ஏ0தி, 
ேபயி� ஆ���ைட� ெப��கள�இாி0� எழ, பில� திாி0த� ேபா4� 
வாயினா  ெசல, <சின�;வ)ள4� மல�+கர� விதி����றா� 6.15.353 
 
��பக�ண� இராமனா�றைல� �க>0� இராவணன� அழி-+� அ7�க  
 
 ‘ஐய� வி ெதாழி�� ஆயிர�இராவண� அைமவில�; அ0ேதா! யா� 
ைகD� கா க3� இழ0தன�; ேவ(இனி உதவ  ஆ� �ைண காேண�; 
ைமய  ேநா&ெகா# �B0தவா தா�! ‘எ�(�, வர�� இ�றி வா>வாG+� 
உ&Dமா( அாி� எ�(� த�உ)ள�தி� உண�0� ஒ� �ய��றா�. 6.15.354 



168 

 

 
��பக�ண� இராமன� �கேநா+கிJ ெசா 4த  (7753-7758) 
 
சி0�ரJ ெச� ப,���திதிைசக) ெதா(� திைர ஆறா, 
எ0திர� ேத� காி, பாி, ஆ),ஈ��� ஓட� பா��தி�0த 
க0தர� ெபா� கிாி ஆ
ைம+களி( அைனயா�, க
நி�ற 
,0தர� ெபா� ேதாளாைன�க� ேநா+கி, இைவ ெசா�னா�. 6.15.355 
 
 ‘�+� அைட0த �ற-ஒ�றி� ெபா�;டாக� �ைல �+க 
ைம+ கட� கா� மதயாைன வா)ேவ0த� வழி வ0தீ�! 
இ+கட�க) உைடT� நீ�எ� விைன தீ���, உ��ைடய 
ைக+� அைட0தா� உயி�கா+க+ கட<�, எ�கைட+ I;டா . 6.15.356 
 
 ‘நீதியா  வ0தெதா�ெந#0 த�ம ெநறி அ லா , 
சாதியா  வ0த சி(ெநறி அறியா�, எ� த�பி; 
ஆதியா&! உைன அைட0தா�;அரச� உ�+ ெகா
# அைம0த 
ேவதியா! இ�G� உன+�அைட+கல� யா� ேவ
Bேன�. 6.15.357 
 
 ‘ெவ 4மா நிைன+கி�ற ேவ அர+க� ‘ேவேரா#� 
க 4மா �ய கி�றா� இவ� ‘‘எ�G� க( உைடயா�; 
ஒ 4மா( இய4ேம ,உட�பிற�பி� பய� ஒரா�; 
ெகா 4மா , அவ� இவைன;�றி+ேகாB, ேகாடாதா&! 6.15.358 
 
 ‘த�பி என நிைன0�, இர�கி�தவிரா� அ�தக- இ லா�, 
ந�பி! இவ�தைன+ காணி�ெகா 4�; இைற ந கானா ; 
உ�பிைய�தா�, உ�ைன�தா�அGமைன�தா�, ஒ� ெபா7�� 
எ�பி பிாியானாக அ�3தி,யா� ேவ
Bேன�. 6.15.359 
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“M+� இலா �க� எ�(�னிவ�க3� அமர�க3� 
ேநா+�வா� ேநா+காைமO� கைணயா  எ� க7�ைத 
நீ+�வா&; நீ+கியபி�,ெந#0தைலைய+ க��கட4) 
ேபா+�வா&; இ� நி�ைனேவ
#கி�ற ெபா�) ‘‘ எ�றா� 6.15.360 
 
இராம� அவ� ேவ
#ேகாளி�பB ெச&தல 
 
 ‘வர� ெகா
டா�; இனி ம(�த வழ+� அ�( ‘எ�( ஒ� வாளி 
உர� ெகா
ட தட?சிைலயி�உய� ெந#நா
 உ) ெகா3வா, 
சிர� ெகா
டா�; ெகா
டதைன�தி
 கா�றி� க#� பைடயா , 
அர� ெகா
ட க��கட/�அ7வ��) அ7�தினா�. 6.15.361 
 
��பக�ண� தைல கட/  M>�த  
 
மா+I# பட�ேவைலமறி மகர� திைர வா�கி, 
ேம+I#, கிழ+I#,மி+� இர
# தி+I# 
ேபா+I# தவி���, இ�க
�ைகேயா# �ைக உயி�+�� 
M+I# �க��+�M>கிய� அ� �க+ ��ற�. 6.15.362 
 
��பக�ண� இற0தைம க
# வானவ� �த/ேயா� மகி>த4� அர+க� 
இராவணG+� உண��த ஓ#த4� படல� ேதா�(வா& 
 
ஆBனா� வானவ�க);அரமகளி� அ�த இைச 
பாBனா� மாதவ��ேவதிய�� பய� தீ�0தா�; 
IBனா� பைட� தைலவ�ெகா�றவைன; �ட� கல�கி 
ஓBனா�, அட  அர+க�,இராவணG+� உண���வா�. 6.15.363 
------------------------- 
 


