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6.21 பிரமாதிர படல (8573 - 8803 )
மகர கண தேயா இற!த ெச#திைய $த %ற ேகட இராவண
இ!திரசிைத அைழ வ ப) %*த+

கரமக பட வா* , ,தியி கண கா

சிர ெநாி! உக வா* , சி/கன ஈ* , ேசைன
பர

இனி உல,, ஆகா எப , பகர ேகடா;

வரைற ற!தா, 'வ+ைல ததி எ மகைன 'எறா.

6.21.1

இ!திரசி இராவணபா+ விைர! வத+
'%யின, 4!ைத 'எறா; ,* என ,வி!த ேதாளா,

'ேபாயின நித யா

ெபாறின ேபா5

'எறா;

'ஏயின பிைன, மீ7வா நீ அலா யாவ? 'எனா,

ேமய ெசானா; ேகடா; தாைதபா+ விைரவி வ!தா.

6.21.2

3

இ!திரசி, த!ைதைய ேத8றி வண/கி9 ேசைனக7 :ழ ேபாகள

ெச+5த+ (8575-8583)

ேநாகி9

வண/கி, "நீ, ஐய! ெநா#தி மாடன மக7 'என
உண/கைல; இ* கா); உல; அ* ,ர/கி ஓ/க+
பிண/களி ,ைப, ம8ைற நர உயி பிாி!த யாைக

கண/ ,ைழ9 சீைத கா= ; அமர
வல

காப '' எறா.

ெகா வண/கி, வா ெச+ ஆயிர

ெபால

6.21.3

மட/க+ >ட

ெகா) ெந!ேத ஏறி, ேபாபைண ழ/க ேபானா;

அல/க+ வா7 அரக தாைன அ*ப ெவ7ள , யாைன
,ல/க? , ேத , மா@ , ,ழா ெகாள ,ழீஇய அேற.

6.21.4

, பிைக, திமிைல, ெசைட, ,ற, மாேபாி, ெகா),

ப ைப, தா ரச , ச/க , பா)+, ேபா பணவ , $ாி,

க ப, உ*ைம, தைக, கர)ைக, ), ேவ#, கைட,

அ ப, க=ைவ, ஊைம, சகைடேயா ஆத அேற.

6.21.5

யாைனேம+ பைற, கீA பக எறிமணி, இரத ஆழி,
மான மா ;ரவி ெபா தா, மர ெகா) கைட, மான9
ேசைனேயா கழ5
வானக ஓ

தா

ேச தர ;ல ப, ம8ைற

ஆழி அைல என, வள!த அேற.

6.21.6

ச/, ஒ, வயிாி ஓைச, ஆ,ளி, தழ/, காள
ெபா/, ஒ, வாிக C ேப ஒ, ேவயி ெபா ம+,
சி/கதி ழக , வாசி9 சிாி;, ேத இ);, தி ைக
ம/, அதி@, வான மைழெயா மைல!த அேற.
ப த கிளவி9 ெசDவி ப+ய ஒE, தீ!ேத,

6.21.7
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க)னி+ ,யிற Fைண நர ெபா கமE
வ)னி+ ெபாG
அடத

ந+யாA வழி உ*

ெசவியி உ=

வி+ெலா, வயவ ஆ,
ஒ+ெலா, Fர ேபH

ேதற+,

நறவ , வான

அமிA எனலாய அேற.

6.21.8

விளி ஒ, தெழிபி ஓ/,

உைர ஒ, உரபி+ ேதா*

ெச+ெலா, திர7ேதா7 ெகா

ேச ஒ, நிலதி+ ெச+5

க+ெலா ரப, ம8ைற கட+ ஒ கர!த அேற.

6.21.9

நா8கட+ அைனய தாைன நட!திட, கிட!த பாாி
ேம+கட! எE!த $ளி விH பிேம+ ெகாE! Fச,
மா+கட+ ேசைன கா=

வானவ மகளி, மான

பா8கட+ அைனய வாக, பனி கட+ பைடத அேற.
ஆயிர ேகா) திேத, அமரேகா நகர

6.21.10

என

ேமயின H8ற, தாேனா ெகா8ற ெபா ேதாி ேமலா,
$ய மா9 Hடக7 எ+லா

H8*ற நவ ேதா*

நாயக பாிதி ேபாறா ேதவைர நக கடா

6.21.11

இ!திரசி த ேசைனகைள அறி உவைமய அணி வ, நி*தி9 ச/க
நாதI ெச# த வி+ நாெணா ெச# ஆரவாாித+ (8584-8586)
ெச* ெவ/களைத எ#தி, சிைறெயா ட , ெச/ க,

ஒறிய கE, ேமனி, கா+, உகி, வாெலா, ஒப,

பிற+ இ+ ெவ7ள தாைன ைறபட பரபி, ேபAவா#
அறி உவ ஆய அணிவ,, அைம! நிறா
;ர!தர ெசவி+ த! ேபாய, ;ணாி ஏE
உர

தவி ஊழி ேப

கால7 ஒ,

ஓைத

6.21.12
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கர!த வயி8*, கால வல ;ாி ைகயி வா/கி,
சிர

ெபாதி! அமர அIச ஊதினா, திைசG

6.21.13

சி!த.

ச/கதி ழக ேகட கவி ெப!தாைன, த7ளி,
சி/கதி நாத

வ! ெசவி ;க, வில/, சி!தி

'எ/, உ8ற 'எனா வண

இாி!தேபா+ இாி!த, ஏைழ

6.21.14

ப/கத மைல வி+ அன சிைல ஒ பரபி ஆதா.
இ!திரசிதி ேபாழக

ேகட வானர ேசைனக7 ெவவி ஓத+ (8587-8588)

கீடன, ெசவிக7; ெநIச

கிழி!தன; கிள! ெச+லா

மீடன, கா+க7; ைகயி விE!தன, மரK

>டன, நக ; வா#க7 ;ல!தன; மயி

'மாடன

அேறா? 'எற வானர

எைவG

ெவ8; ;
ெபா/க,

6.21.15

மாேதா.

ெச/கதி9 ெச+வ ேசG , சமீரண சி*வ தாK ,

அ/கத ெபயாினாK , அண5 , இைளய ேகா@ ,
ெவ/கதி ெமௗ9 ெச/க Fடண தல Fர

இ/, இவ நிறா அ+ல, இாி!த, ,ர/கி ஈட .

6.21.16

அரக ேசைன ஆரவாாி ேபாகளதி+ ேம8ெச* ெந/,த+
பைட ெப! தைலவ நி8க, ப+ ெப! தாைன ேவைல
உைட; உ* ;ன ஓட, ஊழிநா7 உவாி ஓைத
கிைடதிட ழ/கி ஆ கிள!த; நித ேசைன,

அைடத, திைசக7 எ+லா ; அனவ அகத ஆனா.
அKம ேதாளி+ இராமK

அ/கத ேதாளி+ இல,வK

ேபா, ;றபத+ (8590-8591)

6.21.17
ஏறியம!
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மாதி அல/க+ மாைல மணி அணி வயிர ேதா7ேம+
FரK , வா ேச#த விற+ெகE சிகர ேதா7ேம+
ஆாிய8, இைளய ேகா@
ேவாி அ

ஏறின; அமர வாAதி

>வி மாாி ெசாாி!தன, இைடவி டாைம.

6.21.18

விைடயிேம+, க5ழ தேம+, வி+ன விள/,கிற
கைட இ+ ேம+ உய!தா காசி இவ

அைடயி ேமைவG

சா#,

கதா க=8*

அKம அ/கத எ* அனா

ெதாைடயிேம+ மல!த தாரா, ேதாளிேம+ ேதா*

Fர

6.21.19

ேபா, 8பெடE!த நீல தய பைட தைலவகைள பிவாிைசயி+
நி8,மா* இராம பணித+ (8592-8593)

நீல தலா# உ7ள ெந பைட தைலவ நிறா,
தால
ஞால

மைலG ஏ!தி தா,வா சைமG/ காைல,
விH ;

காத நானில கிழவ ைம!த,

ேம+ அம விைளைவ உனி, விலகின, விள ப58றா.

6.21.20

'கட@ள பைடக7, 4 ேம+ ெவ#யவ ர!த காைல,
தைட உள அ+ல; தா/,

தைமயி அ+; தாகி8,

இைட உள எ பா+ ந+கி, பி நிைர நி8றி; ஈ இ
பைட உள தைனG , இ* எ

வி+ெதாழி+ பாதி 'எறா.

இராம இல,வாி வி8ெறாழி+ வைமG , அ க இ!திரசி
விய!ைரத5

(8594-8598)

அ7ைற அவ

நிறா; ஆடைக Fர, ஆழி

உ7ைற ேதாி, மாவி, ஓைட மா+வைரயி, ஊழி
இ7ைற நித த ேம+ ஏவின இைமபிேலா

6.21.21
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'ம7 ைற எ#தி8* 'எப சிைல வழ/, அசனி மாாி.
இைமபத ன , வ!த இராகத ெவ7ள

6.21.22

தைன

,ைம ெதாழி+ ;ாி!த Fர தK ெதாழி+ ,றி, இ* எ மா+
அைமப எ? பிறி ஒ* உேடா? ேம எ* அைம!த வி+லா+
உைம, ஒ பாக எ#த ;ர/களி ஒ/கி FA!த.

6.21.23

ேதாிேம+ சிைலயி நிற இ!திர சி எ* ஓ
Fர7 Fர கடா FA!தன FA!த எK

பாாிேம+ ேநாகி அேற+, படன, படா எK
ேபாாிேம+ ேநா, இலாத, இவ

ெபாத >ச+.

'யாைன படனேவா? 'எறா; 'இரத

இ8றனேவா; ' எறா;

6.21.24

'மான மா வ!த எ+லா மறி! ஒழி!தனேவா? 'எறா;
'ஏைன வா7 அரக யா

இ+ைலேயா, எக? 'எறா

வா உய பிணதி ,ைப மைறத, மயக உ8றா.

6.21.25

'ெச#கிறா, இவ ெவ ேபா; சிைதகிற ேசைன ேநாகி,
ஐய தா இ+லா ெவ7ள

அ*ப ; 'அவிக 'எ*

ைவகிறா அ+ல; ஆகி, வாிசிைல வலதா+ மாள

எ#கிறா அ+ல; ஈ எDஇ!திர சால ? 'எறா.

6.21.26

இவர ேபாெதாழி+ விைள@கைள இ!திரசி விய! ேநா,த+ (85998605)

அ பி மா மைழைய ேநா, ; உதிரதி ஆ8ைற ேநா, ;
உ பாி அள@

ெசற பிண,றி உயைவ ேநா, ;

ெகா ; அற உதி!த தி ,ைபைய ேநா, ; ெகாற
 பிைய ேநா, ; Fர H!தர ேதாைள ேநா, .

6.21.27
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மைலகைள ேநா, ; ம8* அD வாKற ,வி!த வக

தைலகைள ேநா, ; Fர சர/கைள ேநா, ; தாகி

உைலெகா7 ெவ ெபாறியி உக பைடகல ஒEைக ேநா, ;
சிைலகைள ேநா, ; நா ஏ8* இ)யிைன9 ெசவியி ேநா,
ஆயிர
ஆயிர

6.21.28

ேதைர ஆட+, ஆைனைய, அல/க+ மாைவ,

தைலைய, ஆழி பைடகைள அ* , அபா+

ேபாயின பகழி ேவக தைமைய ;ாி! ேநா,

கண, இலா பரைப பா, .

பா#வன பகழி, ஒ*
அ*ப ெவ7ள

6.21.29

ஆய அரகத ஆ8ற8, ஏ8ற,

எறிவன, எ#வ, ெப#வ, எ8** பைடக7 யா@ ,
ெபாறிவன

ெவ!த ேபால9 சா பரா# ேபாய அ+லா+

ெசறிவன இ+லா ஆ8ைற9 சி!ைதயா+ ெதாிய ேநா, .

6.21.30

வயி* அைல ஓ)வ! ெகாEநேம+ மகளி மாAகி,

,யி+தல உக என ,ைழகிற ,ைழைவ ேநா, ;
எயி* அைல இ),

ேபAவா# தைல இலா யாைக ஈட

பயி+தைல, பறைவ பாாி+ ப)கிலா பரைப பா, .

6.21.31

'அ/கத அந!த ேகா) உள ' எK ; 'அKம எபா,
இ/, இனி உலக
எ/,

யா@

இட

இைல ேபா5

'எ* ;

இ மனித எபா இவேரெகா+? 'எ* உK ;

சி/க ஏ* அைனய Fர கைமைய ெதாிகிலாதா.

6.21.32

ஆகிற அமரத ைம ேநா, ; அ/, அவக7 அ7ளி

$கிற >ைவ ேநா, ; )கிற இட ேதா7 ேநா,

பாகிற திைசக7 எ/,

ப

பிண பரைப ேநா,

ஈகிற ,தி யா8றி+ யாைனயி பிணைத ேநா, .

6.21.33

9

அIசி ஓ)ய வானரேசைன அரக பல மாளக
ஆயிர ேகா) ேத அரக
மா இI ேசைன எ+லா

மீளாைம

ஒழிய, அ+லா

மா#!தவா க , வ+ைல

ேபாயின ,ர, தாைன ;,!தில அேற, ெபா ேத
தீயவதேம+ உ7ள பயதினா+ கலக தீரா.

6.21.34

இராம இல,வ ேபாெதாழி+ க அKம ேதா7ெகா) ஆரவாாிக,
அரகக7 அIசி ந/,த+ (8607-8608)
தள ெபI ேசைன ெவ7ள

அ*ப

அளப அ! ேதாி உ7ள ஆயிர
ளகமி+ ஆ8ற+ Fர ேதா?

தலத ஆக,

ேகா) ஆக,

ேபாெதாழி5

ேநாகி,

அளப அ! ேதாைள ெகா), அIசைன சி*வ ஆதா.

6.21.35

ஆ இைட அ4ம ஆத ஆ; ஒ அசனி ேகளா,
ேதாிைட நி* FA!தா சில; சில பைடக7 சி!தி,
பாாிைட இழி! ேபாக பாாிதா; ைப ெபா இIசி
ஊாிைட நி*ளா , உயிாிேனா உதிர

காறா.

6.21.36

அIசிய அரககைள க)!ைர இ!திரசி தா ஒவனாகேவ இராம
இல,வேம8 ேபா, எதித+

'அIசினி, ேபாமி; இ*, ஓ ஆ; ஒ, அழிய8பா
ெவIசம

விைளப எனா? நீ

Iசினி ேபா5
மIசிK

இD Fரேரா

அேற? எ* அவ9 Hளி ேநாகி

காிய ெம#யா இவேம+ ஒவ வ!தா.

இ!திரசிட வ!த ேதபைடக7 கிள! எEத+

6.21.37
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அகண ஆ ம), ஆயிர ேகா) ேத
;கன, ேநமி பா)+ கிழி!த ;வன
தி, இைட நிற யாைன சிர

என

ெபாதி எறிய, சி!தி

உகன விH பி மீக7 உதி!திட, ேதவ உக.

6.21.38

இல,வ, இ!திரசிதி தைலயிைன அ பினா+ FAவதாக இராம
னிைலயி+ வIசின
மா8ற

%*த+ (8611-8615)

ஒ* இைளயவ வைளவி+ ெச/ கர

ஏ8றிைன வண/கி நி* இய ;வா : 'இக+

ஆ8றல அர@ ெகா அைசப ஆ அம
ேதா8றன 'எ* எைன உலக
"காக@

நீக@

6.21.39

கி8றில காத+ நபைர;

ேபாக@
ஆக@

ெசா+5மா+

கி8றில ஒவ ெபா# பிணி;
கி8றில ெவறி; ஆயி

கி8றில " எ* நிறதா+.

'இ!திர பைக எK

6.21.40

இவைன எ சர

அ!தர அ! தைல அ*கலா எனி
ெவ!ெதாழி8 ெச#ைகய வி!

ஆ# ெந

ைம!தாி+ கைட என பவ வாழியா#!

6.21.41

'நிKைட ன இ! ெநறி இ+ நீைமயா

தKைட9 சிரைத எ சரதி த7ளினா+
ெபாKைட வைனகழ+ ெபால

ெபா ேதாளினா#!

எKைட அ)ைமG இைசயி8* ஆ

அேரா.

'ெந)யன உல, எலா க நி8க எ

6.21.42
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அசர

இவ தைல அ*கலா எனி

)ய ஒ* உணெவ; உன, நா ய+
அ)ைமயி பய இக! அ*வதாக 'எறா.

அக அமர ஆத5

இல,வைன இராம பாராத5

வ+லவ அD@ைர வழ/,

ஏ+ைவG7

எ+ைல இ+ உலக/க7 யா@

ஆதன;

'அ+ல+ நீ/கின
ந+லற

6.21.43
(8616-8617)

என அமர ஆதன;

ஆத; நமK

6.21.44

ஆதன.

*வ+ வா7 கதின ளாி கணK

'அறிவ! நீ "அவ+ ” எ* அைமதி ஆ எனி

இ*திG

காவ5

இய8*

ஈச

ெவ*விய; ேவ* இனி விைளவ யா? 'எறா.

6.21.45

இராமைன ெதாE இல,வ ேபா, ;றபத+
ெசா+ அ ேக அ) ெதாE 'H8றிய

பல ெப! ேதெரா அரக பைணைய

ெகா+வ+; இ/, அன கா)ெகா+! எனா
ஒ+ைலயி+ எE!தன உவைக உ7ளதா.
அ/கத ஆரவாாித5

இராமன ச/க

6.21.46

ஒத5

அ/கத ஆதன அசனி ஏ* என;
ம/,+நி* அதி!தன; வயவ ேத;ைன

சி/க

ந,ற திவி நாயக

ச/கெமா* ஒத கட5

த7?ற

அரக இல,வேம+ பைடகல/கைள FHத+

6.21.47
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எE மE சகர

ஈ) ேதாமர

E ர த; ேவ+ H) Oவிைல

கE அயி+ கபண

கவக+ கனக

விEமைல, இர)வி அரக Fசினா.

6.21.48

இல,வ அரக ேசைனைய அழித+ (8621-8630)
மீ எலா

விணிநி* ஒ/, FA! என

தாெனலா

ணி! ேபா# தக! சா#!தன;

வாெனலா

மெணலா

மைறய வ!தன

ேவனிலா அைனயவ பகழி ெவ ைமயா+
ஆயிர

6.21.49

ேத ஒ ெதாைடயி அ9H இ* ;

பா#பாி ,ல ப ; பாக ெபா*வ;

நாயக ெந!தைல மிG
தீ எE

;ைக எE

அ) அ*

உல,

நா

அற

தீGமா+.

6.21.50

ேத; ர ஆழி அ9H இ* ;

வ) ெநI சிைல அ* ; கவச

மா; அ* ;

) அ* ; ரH அ* ; கி5

சி!மா+.

ெகா) அ* ; ,ைட அ* ; ெகா8ற Fரத

6.21.51

'இன ஓ உ*;; இைவ இைனய ேத பாி;
மனவ இவ; இவ பைடஞ ம8*ளா

என ஓ தைமG ெதாி!த இ+ைலயா+
சினபின/களா# மய/கி9 சி!தலா+.
த!ைதய ேதாிைட தனய வதைல
வ!தன; தாைதய வயிர வாசிர

சி!தின காதல, இைய!த ேதாிைட

6.21.52
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அ!தர அ ெபா

அ8* எE!தன.

6.21.53

ெச ெப/ ,தியி திகA!த; ெச/க மீ
ெகா ேபா
 ைப ஆ
அ ெபா
8627.

பரைவயி+ திாிG

ெகா; என

ெதாைடயலா தடைக $ணி வா/,

ணி!தன சிைலெயா அ8றன.

6.21.த)வன ெகாIசர

ம)வன ெகா)க?

,ைடG

6.21.54

த7ள த7?ற

ம8ற@

)@ அ* ெப பிண களதி ெமா#தன
ப)வன ஒதன பறைவ பைமய.

6.21.55

சி!ர/களி பம , பகழிG , ேத ,

,! வ+ ெநIசிைல த+ பைடக? , ெகா)G ,
இ!தன/க7 ஆ#, இற!தவ விழி கன+ இல/க,
ெவ!த ெவ

பிண

விE/கின, கEக7 வி பி.

6.21.56

சி+ ஊ அற9 சிதறின சில; சில, ேகாத

வ+ ஊ அற மறி!தன ;ரவிக7 ம)ய

;+ மணிைட ;ரடன சில; சில ேபா ஆ7
வி+ சாரதிெயா

பட, திாி!தன ெவறிய.

6.21.57

அல/, ப+மணி கதிரன ,தியி அE!தி

வில/, ெசIHட விவன ெவளி இறி மிைட!த
,ல ெகா7 ெவ#யவ ம*கிட தீயிைட ,ளித
இல/ைக மாநக மாளிைக நிகதன இரத .
இல,வKட ேச! இராமK
இ!திரசி தனி நி8ற+

6.21.58

அ ; ெசாாிதலா+ த ேசைனக7 ம)ய

ஆன காைலயி+, இராமK , அயி+ க பகழி
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ேசாைன மாாியி ெசாாி!தன, அKமைன $);
வான மான/க7 மறி! என ேத எலா ம)ய,
தாK

6.21.59

ேதேம ஆயின, இராவண தனய.

இ!திரசி, இராம இல,வைர ேநாகி, 'இவி

ேச! எKட

ெபாதிேரா? அறி ஒவ ஒவிரா# நி* ெபாதிேரா? என வின@த+ (86328633)

ப+ வில/ெகா ;ரவிக7 >ட ேத பரைவ

வ+ வில/க+ ேபா+ அரகத

,ழாெதா ம)ய,

வி+வில/கிய Fரைர ேநாகின, ெவ,டா,
ெசா+, வில/கல, ெசா+ன இராவண ேதாற+.

6.21.60

'இவி எெனா ெபாதிேரா? அ* எனி, ஏ8ற
ஒவி வ! உயி ததிேரா? உ

பைடேயா

ெபா ெபா*த+ ;ாிதிேரா? உ*வ ;க5 ,

தவ+, இ* உம, ஏ8*ள 'ஒ*' என9 சதா.

6.21.61

யாேன உைன ெகா+வதாக வIசினI ெச#7ேள 'என இல,வ
ம*ெமாழி பகத+

'வாளி, தி சிைல ெதாழி, ம+னி, ம8ைற
ஆ7 உ8* எணிய பைடகல

எவ8றிK அமாி+

ேகா7 உ8* உெனா ,றித ெச#, உயிெகா7வா

:7 உ8ேற; இ சரத 'எ*, இல,வ ெசானா

6.21.62

உைனயா ெகா+வ உ*தி 'என இ!திரசி இல,வைன ேநாகி %*த+
(8635-8637)
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' பிற!த உ த ைன ைற தவி, உன,
பி; இற!தவ ஆ,ெவ; பி பிற!ேதாைய
; இற!தவ ஆ,ெவ; இ )ேயேன+

எ, பிற!ததனா+ பய இராவண8,? 'எறா.

8636.

6.21.63

6.21.இல,வ எK ெபய உன, இையவேத என

இல, வகைண, ஆ,ெவ; "இ;,! இைடேய
வில,வ '' என, விைடயவ விலகிK , Fர

வில,வ; இகா= , உ தைமயK விழியா+.

6.21.64

அ*ப ஆகிய ெவ7ளதி அரகைர அ பா+,
இ*வ ஆகிய இர வி+P

க இர/க,

ம*வ ஆகிய எEப ெவ7ள

மாள,

ெவ*வி ஆ,ெவ, உலைக இகணதி ஓவி+லா+.
எ த பிமா,

எ சிறிய த!ைத, , 4

ெச#ேவ 'என இ!திரசி %*த+

6.21.65

இவர ,தி நீரா+ இ*திகட

', பகன எ* ஒவ, நீ அ பிைட ,ைறத
த பி அ+ல யா; இராவண மக; ஒ தமிேய;

எ பிமா, எ சி* தாைத, , இF
ெச

; நீ ெகா கட கழிேப' என தீ!தா.

அரகராகிய 4 மினதாெக+லா

ஒேசர இ*திகட ெச#த8, உ7ளவ

Fடணேன 'என இல,வ ெமாழித+

'அரக எப ஓ ெபய பைடதீ, எலா
;ர,

கர,

6.21.66

அத

நகட ெசய@ள, Fடண ேபா!தா;

4!ைத, நீ ெசய கடவன கடக7
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இரக

உ8*, உன, அவ ெசG

' எறன, இைளேயா.

6.21.67

இ!திரசி ெவ, க ேபா ;ாித+ (8640-8642)
ஆன காைலயி+ அயி+ எயி* அரக ெநIH அழறா;
வாK

ைவய

திைசக?

யாைவG

மைறய,

பா+ ந+ ேவைலைய ப,வ Hட க பகழி,
ேசாைன மாாியி இம)  ம) ெசாாி!தா.

6.21.68

அ/கதத ேம+ ஆயிர ; அவ8றிK, இர),
ெவ/க மாதி ேமனிேம+; ேவ* உள Fர9
சி/க

அனவ ஆைகேம+ உல; இல ெச5தி,

எ/,

ெவ/கைண ஆகின இராவண சி*வ.

6.21.69

இைளய ைம!தேம+, இராமேம+, இராவணி இக,
விைளG

வெதாழி+ வானர Fரேம+, ெம#G8*

உைளய ெவI சர
வைளG

ெசாாி!தன; நாழிைக ஒ*,

மடல பிைற என நிற, வாிவி+

6.21.70

அ க அமரக7 அIHத+
ப9சி மதிK , கதிK , ம/கிK , பகழி,
உ9சி 8றிய ெவ#யவ கதி என உமிழ,
க9ச

அ9ச

உ8றவ ைககைண க!ெதாழி+ காண

உ8றன, க ;ைத ஒ/கின, அமர.

6.21.71

இ!திரசி ஏவிய அ ;கைள த விலகி இல,வ இ!திரசிதிேம+
விைர! ெச+5த+

ெம#யி+ படன பட, படாதன எலா

விலகி,

17

ெத#வ ேபா கைண, அைண, அைண ெச5தி,
ஐய8, ஆ/, இள/ ேகாளாி, அறி@ இலா அைற!த
ெபா#யி ேபா ப) ேபாகின, க)தினி+ ;கா.

6.21.72

இராம இ!திரசிதிேம+ அ ; ெச5தா வறிேத நி8க, இல,வ
இ!திரசி இவ

க ேபா ;ாித+ (8645-8647)

பிற, நிறன ெப!தைக, இளவைல பிாியா,

'அற

இ அ*' என அரகேம+ சர

ர! அளா;

இற@ க)ல இவ , ஒவைர ஒவ;

விறகி ெவ!தன, விH பிைட9 ெசறி!தன விசிக .
மா எாி! எE! இவத
கா எாி!தன; கன

6.21.73

கைணக? வழ/க,

வைர எாி!தன; கனக

F எாி!தன; ேவைலக7 எாி!தன; ேமக

ஊ எாி!தன; ஊழியி எாி!தன, உலக .

6.21.74

பட ெகா7 பா ; அைண ற!தவ8, இைளயவ, பகழி,
விட ெகா7 ெவ7ளதி ேமலன வவன விலகி
இட/க ஏ* என, எ*Aவ அரக ேத ஈ,
மட/க+ ஐ இ Q8ைறG

%8றிவா# மதா

6.21.75

இ!திரசி, தாேனறிய ேத அழி!த நிைலயி+ தனியனா# நி* அ/கத

தேயாேம+ அ ; எ# த ெவ8றி9 ச/கிைன ஊத+ (8648-8649)
ேத அழி!திட, ேசம ேத பிறி இல, ெசறி!த
ஊ அழி!திட தனி நிற கதிரவ ஒதா;
'பா அழி!த ,ர/, எK

ெபய ' என, பைகத

: அழி!திட ர! அ()ன Hசர

ெசாாி!தான

6.21.76
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அ8ற ேத மிைச நி*, ேபா அ/கத அல/க+

ெகா8ற ேதாளிK , இல,வ ;யதிK , ,ளி
8ற, எணிலா ர கைண $தன; ர ேபா

ஒ8ைற9 ச/, எ ஊதின, உல, எலா உைலய.
இல,வ, இ!திரசிதி க/கண

கவச

அ ;கைள9 சிதறி வி+நா ஒ ெச#த+
ச/க

6.21.77

Oடற கழல அவேம8 ப

ஊதிய தசக தனிமக தாித

க/கணெதா கவச

O அற கழல,

ெவ/ க/ கைண ஐ இர உ

என Fசி,

சி/க ஏ* அன இல,வ சிைலைய நா எறி!தா.
இல,வன ெவ8றிக, ஆரவார

ஆரவாாித+

6.21.78

ெச#G ப) இராம பணிக, வானர

கட காகி+ வணK , கமலக க5ழ,
ட ெவபிைற நில@ என *வ5
அட

ேதாற,

உட தவாயினா+, ஆமி எ* அள,

'விட அட

'எ* உைல! இட, ஆதன, Fர.

6.21.79

இ!திரசி வானி+ மைற!த நிைலயி+, இல,வ 'அவ ேம+ அயபைட
ெதாேப 'என இராமனிட

%ற, இராம அ %டாதென தத+

க இைமபத ;ேபா# விH பிைட கர!தா;
அண+; ம8* அவ ஆைக க அறிகில; ஆழி

பணவ8,, 'இவ பிைழ,ேம+, ப, ந பைடைய;

எண

ம8* இைல; அய பைட ெதாப+ 'எ* இைசதா.

6.21.80
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இராமன ஆைண, இைச! இல,வ அ9 ெசயைல தவித+
ஆறவ அ பகத5 , 'அறநிைல வழாதா#!
ஈற அ!தண பைடகல
OைறG

ெதாகி+, இD உலக

H ; ஒவனா+ )கல 'எறா,

சாறவ; அ தவி!தன, உண@ைட த பி.

6.21.81

மைற!த இ!திரசி, அவர கதறி!, அவக7ேம+ தாேன
ெத#வபைடயிைன ஏ@வதாக ணி! அDவிடைத வி நீ/க,
அதைனGணராத ேதவக?

வானரக? ஆரவாாித+ (8654-8655)

மைற!ேபா# நிற வIசK , அவைட மனைத
அறி!, ெத#வ வா பைடகல
'பிாி! ேபாவேத கம

ெசறி!த ேதவக7 ஆவல

ெதாபத8, அைம!தா;

இெபாE 'என ெபய!தா;
ெகா)ன, சிாிதா.

6.21.82

ெசI சரெதா ெச மைழ விH பிைட9 ெச+ல.
மIசி மாமைழ ேபாயினதா

என மைறய,

அIசினா அகறா 'என, அறி!தன ஆதா
ெவIசின

தகளிபின, வானர Fர.

ேதா+விG8ற இ!திரசி யாவ

6.21.83

உணராதப) மைற! இல/ைகைய அைடத+

உைட!த வானர9 ேசைனG , ஓத நீ உவாி
அைட!த ஆ

என வ!, இைர, ஆ, எE! ஆ)

ெதாட! ெசற, ேதா8றவ, யாவ, ேதா8றா
கட!த ேவைலேபா+, கல/,*

இல/ைகைய கல!தா

6.21.84
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அயபைடைய தாேன 8பட ெதாத8, எணி9 ெசற இ!திரசிதி
கதிைனGணராத இராம இல,வ ேபாேகால கைளத5 வானவ
மலமைழ ெசாாி! வாAத5

(8657-8658)

'எ+ ெகா7 நாக பைடகல

இவ எேம+ விடா

8ெகா7ேவ' எK ய8சிய, மைறைற ெமாழி!த

ெசா+ெகா7 ேவ7வி ேபா# ெதாட/,வா அைம!தவ ணிைவ
ம+ ெகா7 ேதாளவ உண!தில; அவ திற

மற!தா.

6.21.85

அKம அ/கத ேதாளிநி* இழி!தன ஆகி,

தK@ , ெவ/கைண ;)5 , கவச , தடைக,
இனிய ேகாைதG

ற!தன இ!தன; இைமேயா

பனிமல ெபாழி! ஆதன, வாA ஒ பரபி.

6.21.86

:ாிய மைறத+
ஆத ேசைனயி அமைல ேபா# விH பிைன அைலக,
ஈத ேதெரா க) ெசறா அக* இரவி,

'தீதேம+ அவ திைசக பைடகல ெச5த
பாகிேல : !தி பவ+ ' எபா என, படா.

6.21.87

இராம, ேசைனக, உண@ேத) ெகாணமா* FடணK, %ற, அவ
தமெரா
'இர@
உர@ ந

விைர! ெச+5த+ (8660-8661)

நபக5

ெப ெநIெச இய8றி,

பைட ெம! உள; அ!த8, உண@

வர@ தாAத; Fடண! வ+ைலயி ஏகி,

தர@ ேவ)ென 'எறன, தாமைர கண.
'இனேத க) இய8*ெவ ' என ெதாE எE!தா,

6.21.88
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ெபானி ேமாய Fடண, தமெரா ேபானா;
கன+ ஒறி+ ஓ கானி ேவைலைய கட!தா;
அன ேவைலயி இராம ஈ இைளயவ8, அைற!தா.

6.21.89

ெத#வ பைடகல/க?, >சைன;ாிய எணிய இராம இல,வைன

ேநாகி9 ேசைனகைள கா, ப) பணி, தா ேபாகளைதவி ேவறிடI

ெச+5த+

'ெத#வ வாெப

பைடக, வரைற தி!

ெம#ெகா7 >சைன இய8றின

வி

இ விதியா+;

ஐய! நானிைவ ஆ8றின வவ ஓ அள@

ைகெகா7 ேசைனைய கா' என ேபாகள கட!தா.

6.21.90

த த!ைதைய க ேபாாி+ நிகA!தவ8ைற இ!திரசி %ற இராவண 'இனி9

ெச#த8,ாிய யா? 'என வின@த+

த!ைதைய க, ;,!ள தைமG , தேம+
!ைத நாக பைடகல

ெதா,8ற ைறG

சி!ைதG7 ;க9 ெசபின; அைனயவ திைகதா,

'எ!ைத! எ, இனி9 ெசய தக? இைச' என இைசதா.

6.21.91

இ!திரசி, இனி ெச#ய த,வ இெவன %*த+ (8664-8665)
"தைன ெகா+வ ணிவேர+, தன, அ த,ேம+,

ன ெகா+ய ய+க 'எ* அறிஞேர ெமாழி!தா;
அ! ந+ ேபாரவ அறி@றாவைக மைற! அயத

ெவ+ ந+ ேபாபைட விதேல நல ; இ விதியா+.
'ெதாகிேற எப உணவேர+ அபைட ெதாேத
தப; காபேர+, ெகா+ல@

வ+ல; அ தவத;

6.21.92
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இ, ஒ* ஆகிற இ+ைல; ந+ ேவ7விைய இய8றி
)ப+, அனவ வாAைவ ஓ கண' எ* )தா.

6.21.93

இ!திரசிதி கதி8கிைச!த இராவண, மேகாதரைன ேநாகி, 'நீ பைடGட
னதாக9 ெச* மேகாதரைன மாய ேபா ;ாிக 'என பணித+(8666-8668)

'எைன அனவ மற!தன நி* இக+ இய8ற

K ேபா பைட )@ இலா அவவயி $)
பிைன, நிற ;ாிவ+ 'எ* அனவ ேபச

மன, நிற மேகாதர8, இ ெமாழி வழ/, .

'ெவ7ள

6.21.94

Q*ைட ெவIசின9 ேசைனைய, Fர!

அ7 இைலபைட அக பைன தய அரக

எ7 இ+ எ இல த ெமா விைர!தைன ஏகி,

ெகா7ைள ெவI ெச இய8*தி, ' மனிதைர ,*கி.

6.21.95

'மாைய எறன, வ+லன யாைவG , வழ/கி,
தீ இ7 ெப

பரபிைன9 ெசறி@ உற திதி,

நீ ஒதேன உல, ஒ OைறG

நிமிவா#;

ேபா# உதவ உயி ,) உத@ 'என ;கறா.

6.21.96

மேகாதர மகிA! ேபா, ;றபட நிைலயி+ உடெசற நா+வைக9
ேசைனகளி ேதா8ற

(8669-8675)

எற காைலயி, 'எ*ெகா+ ஏ@வ? 'எ*
நிற வா7 எயி8* அரகK

உவைகயி நிமி!தா;

ெச* ேதமிைச ஏறின; இராகத ெசறி!தா,
,* H8றிய மதகாி ,ல
ேகா) ேகா) Qறாயிர

அன ,றியா.

ஆயிர

,றித

6.21.97
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ஆட+ யாைனக7 அணிெதா*

அணிெதா*

அைம!த;

ஓ ேத,ல உல; இல ேகா), வ! உ8ற;
ேக இ+ வா பாி, கணைகG

6.21.98

கட!தன கிள!த.

பைடகல/க? , பமணி >க? , ப,வா#
இைட கல!தன எயி8* இள பிைறக?
;ைட பர!தன ெவயி+க?

எறிப,

நிலாக? ;ரள,

விைட ,ல/க7ேபா+, இராகத பதாதிG மிைட!த.

6.21.99

ெகா) ,ழீஇயன, ெகாE! எ எE! ேம8ெகா7ள,
இ) ,ழீஇ எE மைழ ெப/ ,ல/கைள இாித;
அ) ,ழீஇயி

இட

ெபா) ,ழீஇ, அட
ஆைன எK

ெதா* பிதி! எE! ஆத
பைடதவ கைணG

;ைதத.

6.21.100

மா மைலகளி இழிமத அவி

வான யா*க7, வாசி வா# 4ைரெயா மய/கி,
கான மாமர க+ெலா

ஈதன, க)தி

ேபான, ேபாக அ ெபைமய, ;ணாிG7 ;க.

த), மீ,ல

6.21.101

விH பிைட தய/,வ சலதி

ம)த வாயின, வாெளயி8* அரக, த வலதி

பி)த திபைட விதிதிட விதிதிட பிறA!

ெபா)த ெவ ெபாறி, ெகாதி ேம+ ேபாவன ேபாற.
ெசான Q*ைட ெவ7ள

6.21.102

எ*, இராவண ர!த

அன ேசைனைய வாயி+ ஊ உமிAகிற அைமதி,
ன

ேவைலைய, Eவ

,)த 'ைற ஈ '

என மீ உமிA தமிAனி ஒத, அD இல/ைக.

6.21.103
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அரக,

வானர,

இைடேய நிகA!த ெப ேபா (8676-8681)

ச/, , ேபாிG , தாள , காள , தைலவ

சி/க நாத , சிைலயி நா ஒக? , சின மா
ெபா/,

ஓைதG ;ரவியி ஓைதG , ெபால! ேத

ெவ/க ஓல , மா+ என, விE/கிய உலைக.

6.21.104

;க தா ெப ேபாபைட, பற!தைல ;றதி+
ெதாகதா+; ெந வானர தாைனG

வறி

ஒக ஆதன, உ*கின, தெழிதன, உத
மிக வாபைட விகைண மாமைழ விலகி.
,* ேகா)G

ேகா)ேம+ ேகா)G

6.21.105

,றித

ெவறி வானர Fரக7, க ெதா* Fச
ஒறி, நா+வ

ஐவ

இராகத உல!தா;

ெபாறி FA!தன, ெபாகாி, பா#பாி, ெபால!ேத.

6.21.106

மE@ , :ல , வலய , நாIசி5 , வா? ,

எE@ , ஈ)G , ேதா)G , எEைன த ;
தE@

ேவெலா கைணய , பகழிG , தாக,

,Eவிேனா ப உடன, வானர ,ல/க7.

6.21.107

8கர/க? , சல , H)G , ைளG ,

சகர/க? , பி) பாலெதா த ,

கபண/க? , வைளய , கவ உமிA க+5

ெவ8; இன/கைள 4*கின; கவிகைள FAத.
கதி அயி+பைட கல அவ ைறைற கடாவ
அதி பிண ெப/ ,*க7 படபட, அழி!த

6.21.108
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உதிர

உ8ற ேப ஆ*க7 திைசதிைச ஓட,

எதி நடகில ,ர/, இன ; அரக

இய/கா.

6.21.109

இற!த வானர, வானவராத+
யாவ, ஆ/, இக+ வானர ஆயின, எவ
ேதவ ஆத, அவெரா
ேம@ காத ெம@*

விH பிைட திாி!தா;
அர ைபய வி பி,

ஆவி ஒறிட தEவின, பிாி@ேநா# அகறா.
இரகம8ற அரகக?
கர,

6.21.110

ெப! ேதவராத+

மாய , வIச , கள@ேம கடனா,

இரகேம த+ தமதி ெநறி ஒ*

இ+லா

அரகைர ெப! ேதவக7 ஆகின, அமல
சரதி ேம+ இனி பவிதிர
இல,வ ெப
அ!தக ெப

உள என த,ேம?

6.21.111

ேபா விைளத+

பைடகல

ம!திர அைமதா;

இ! ெவ7 எயி8* அரக , யாைனG , ேத ,
வ!த வ!தன வானக இட ெபறா வண
சி!தினா சர

இல,வ, க ெதா* திாி!தா.

6.21.112

, பகண ைகயாட தடாGத

ேபாகளதி8 கிட!தைத அKம த

, ப கன ஆ இட, வயிர

வா ,றி

ைகயி8ெகா ேபா ெச#த+ (8685-8692)

ெவ ; ெவIHட விாிப, ேதவைர ேம+நா7

 ைபயி தைல ர!த Hட மணி த ஒ*
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6.21.113

இ ப ஞாலைத ெநளிப, மாதி எதா.
'கா8* அ*, இகன+ அ*' என, இைமேயா இைடகாணா
ஏ8ற

கவிைசேயா, உயெகாைல நீ)ய இய+பா+,

சீ8ற

தன உவா#, இைட ேதறாத ஒ மா* ஆ#,

%8ற , ெகாைன வ!த என ெகாறா, இக+ நிறா.

6.21.114

ெவ/க மத மைல ேம+, விைர பாிேம+, வி ேதேம+,
ச/க

த பைடFரக7 உட+ேம+ : அவ தைலேம+;

"எ/,ள ஒவ' என இ நாமைற ெதாி,

ெச/கணவ இவேன '' என திாி!தா கைல ெதாி!தா.

6.21.115

கிள!தாைரG கிைடதாைரG கிழிதா, கன+ விழிதா;
கள தா ஒ ,ழ ; ஆ

வைக அைரதா, உகைரதா;

வள!தா நிைல உண!தா, 'உல, ஒOைறG
அள!தாK

னிவேன? 'என இைமேயாக?

வலதா+

அயிதா.

6.21.116

மத காி ெந மதக வகிப உக, மேம+
தி ெபா Eேமனிய, கி+ விெதா ெம#யா,
ஒ அ கைடGக உ8*ழி, உ*கா+ ெபார, உமீ
ெதாத ெபா கனக கிாி ெவயி+ H8றிய ஒதா.
'இ)தா நில

விH ேபா 'என ' இடா அ), எE!தா.

ெபா)தா, கட8 ெபIேசைனைய; ெபால

த த வலதா+

பி)தா, மதகாி ேத பாி பிழ ; ஆனைவ ,ழ பா
அ)தா; உயி,)தா; எ ஆதா; பைகதீதா.
Qறாயிர

6.21.117

மத மா+காி, ஒ நாழிைக 4வ+ேபா,

ஆறா#, ெந/ கI ேசாாியி அள* ஆ

வைக அைரபா;

6.21.118
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ஏ* ஆயிர

என+ ஆ# எEவய Fரைர இடறி,

ேதறா உ* ெகாைல ேமவிய திைச யாைனயி திாி!தா.

6.21.119

ேத ஏறின, பாி ஏறின, விைட ஏறின; சினெவ
கா ஏறின, மைல ஏறின; கட+ ஏறின; பலெவ
ேபாேரறின, ;கேழறின, ;,!தா, ;ைட வைள!தா

6.21.120

ேநேரறின விH ; ஏறிட, ெநாிதா, கைததிாிதா.

Hகிாீவ தேயா ஒவைரெயாவ காணாதவராகி அரக பைடகட+
அைமத+

அாி,ல மன, நீல, அ/கத, ,த, சா ப,
பவ பனச, எ* இ பைடதைல Fர யா
ெபாசின

திகி, ெவறி ேபாகள ம/கி+ ;கா

ஒவைர ஒவ காணா, உயபைட கட உ7ளா.

6.21.121

அKம அக பெனா ெபாத+ (8694-8703)
ெதா, பைட அ@ண ெவ7ள
நக

மி,

பைட ஆக ெகா+5

ைறெதா*

நரசி/க

பைட கட57 ெச+5

அ7ளி $வி

நட!த என

மாதி Fர வாAைக

அக பைன கிைடதா, தடா+ அரகைர அைற, ைகயா.
மைல ெப

6.21.122

கEைத ஐIR8* இர)யா, மனதி+ ெச+5

தைல தட! ேதர, வி+ல, தாக எK தைம
ெகாைல ெதாழி+ அ@ண, பிைன, இராகத ேவட

ெகாடா,

சிைலெதாழி+ ,மர ெகா+ல, ெதா+ைல நா7 ெசவி+ தீ!தா.
'பாகசா தனK , ம8ைற பைக அ! திகிாி ப8*
ஏக சாதனK , O* ;ர

ப எாிே◌ளாK

6.21.123
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ேபாக, தா

ஒவ ம8* இ ,ர/ெகா ெபார க8றாேர?

ஆக, %8* ஆவி உப இதனி ேம8* ஆ, 'எறா.
'யா தேட எனி, ம8* இD எEதிைர வளாக
வா தடா; அரக எK

ெபயைரG

மா#,

எனா ?
'எனா

ஊ தடா நிற வாளிமைழ ர! உ9 ெசறா;
மீ ெதாடா நிற திேதா7 அKமK
ேதெரா களி*

மா@ அரக

6.21.124

விைரவி வ!தா.

6.21.125

ெநகி தெ8ற,

காெரா கன5 கா5 கிள!த ஓ கால என,

வாெரா ெதாட!த ைப ெபா கழனா வதேலா ,
:ெரா

ெதாட!த தைட9 Hழ8றினா, வயிர ேதாளா.

6.21.126

எ8றின, எறி!த, வ+ைல ஏவின, எ#த, ெப#த,

8றின பைடக7 யா@ , ைறைற றி! சி!த,

H8றின வயிர தடா+ ைகதன, அமர 7ள;
க8றில, அ* க8றா, கைதயினா+ வைதயி க+வி.
அக பK

6.21.127

காண காண, ஐ இேகா) ைக மா,

க பயி+ கன பா#மா, ைள எயி8* அரக, Oாி
4க பயி+ ேதாிேனா 4*கின; Qழி+ தீதா
உக ெபய ஊழி கா8றி உைல@ இலா ேம ஒபா

6.21.128

பகள பரைப ேநாகி பாழிவா# ம), அD ஊழி9
Hகன8 ெபாறிக7 ெவ/க ேதாறிட, ெகா)ேத $),
விகன+ பகழி மாாி மைழயிK

 ைம Fசி,

,ற9 ெச*, ,றி )னா, கி ஆபா.
ெசாாி!தன பகழி மாாி ேதாளிK

மாபி ேம5

6.21.129
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ெதாி!தன அசனி ேபா+வ, தெ*ெபாறி பிதிவ திகி,
வாி!தன எைவ மான9 சிைறகளா+, அமர மாைப

அாி!தன, வ) ; ெபாெகா அணி!தன, வா/, கண.
மாபிK

6.21.130

ேதாளி ேம5 , வாளிவா# மத வாயி+,

ேசாெப/ ,தி ேசார, ள/,வா ேதறா ன ,
ேத இர அ,

>ட கEைதG அ9H

சாரதி ;ரள, Fர த)னா+ கட

சி!த,

ெச#தா.

6.21.131

வி+னா+ அKமைன ெவ+5த+ அாிதெ*ண!த அக ப, தடாGதைத

ெகா அKமெனா ெபாத+ (8704-8709)

'வி+னா+ இவைன ெவ+வ அாி' என, நித ெவ#ய
ம+னா+ இயற ேதாளி வயினா+, வான த9ச

ெகா+னா+ அைமத ஆ ஓ ெகாைன த ெகாடா
அ+னா+ வ,த அன ேமனியா, கட ஆபா.

6.21.132

'இ* இவதைன விணா ஏ8றி, வா7 இல/ைக ேவ!ைத
ெவறிய ஆகி, ம8ைற மனிதைர ெவறிய ஆகி,
நி*, உய ெந)ய ப

அமர பா+ நி*ப+ 'எனா9

ெசறன அரக; 'ந* வக' என அKம ேச!தா.
தாகினா; வல

ம8ைற இடதிK

6.21.133

திாி!தா சாாி;

ஓகினா, ஊழி ஆ; ெகா)னா; கி)னா; கீA
$கினா, Hழ8றினா; ேம+ H8றினா; எ8ற, எ8றி
நீகினா, ெந/கினா ேபா#; ெநகினா, நீ/கினா ேம+.
த)னா; தEவினா; ேம+ தாவினா; தைரயிேனா
கி)னா; கிைடதா, Fசி ;ைடதன கீE

ேம5 ;

6.21.134
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க)னா; காதா; ஒ*
ஒ)னா; ேமாதி, வட

காகிலா, இற@; க=8*
ஓ)னா; ஆதி ேபானா.

6.21.135

ைமெயா பைக நிற நிறதினா வயிர மாபி+,
ெபா#ெயா

பைக நிற ,ணதினா ;,! ேமாத,

ெவ#யவ, அதைன தடா+ விலகினா; விலகேலா ,
ைகெயா இ8* ம8* அகைத கள கட அேற.

6.21.136

ைகெயா த நீ/க, கடெலன கலக உ8ற
ெம#ெயா நிற ெவ#ேயா, மிட+ உைட இடைக ஓ9சி,

ஐயைன, அல/க+ ஆக அ)தன; அ)த ஓைச,
ஒ# என வயிர ,ற உமிேன* இ)த ஒத.

6.21.137

ெவ*/ைகயனா# நிற அக பைன அKம ைகயா8 ,தி FAத+ (8710-8711)
அ)தவ தைன ேநாகி, அசனி ஏ* அைனய த
பி) நிேறG

எ8றா, 'ெவ*/ைகயா, பிைழயி8* 'எனா,

ம) வா#, இடத ைகயா+ மாபிைட ,த, வாயா+

,) நி* உமிAவா என ககின, ,தி ெவ7ள .
மீ

6.21.138

அைகயா+ Fசி, ெசவி தல எ8ற, FA!தா;

%)னா உயிைர, விேணா ,ழாதிைட; அரக %ட
கா)+ வாA வில/, மாக7 ேகா7 அாி கட என,
ஈட

உ8* எதி!த எ+லா

இாி!தன, திைசக7 எ/, .

இல,வ அ பா+ அரக ேசைன மா?த+
மாடன அக ப; மேம+ ம)!தன நித ேசைன;

மீடன ,ர, Fர; விE!தன சின ைக ேவழ ;

6.21.139
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$)ன ெகா)ேத அ8* ணி!தன ெதாத வாசி;
ஆதைக இைளய Fர அசிைல ெபாழிG
இல,வ இ,
ஆகிற ,ர5

அ பா+.

6.21.140

:ழ+ இெவன அறியா அKம கலக*த+

ேகளா; இல,வ அசனி ஏ8ைற

ேபகிற சிைலயி நாணி ேபெரா ேகளா; Fர
யா, இன+ உ8ற எப உண!தில; இைசேபா இ+ைல;
ேபா,ற

அைனய ேதாளா இைனய ஓ ெபாம+ உ8றா.

6.21.141

அரகைடய பைட கடனிைடேய அ/கத தேயா ஒவைரெயாவ
காண)யாத நிைலயி+ ேச#ைமயி+ நி8ற+

Fசின நித ேசைன ேவைலயி+ தெேம+ திகி

ேயாசைன ஏE ெசறா அ/கத; அதK, அபா+
ஆைசயி இர) ெசறா அாி,ல அரச; அபா+
ஈசK, இைளய Fர இர),

இர) ெசறா.

6.21.142

அKம இல,வ நிற இடதி8, இர O* காத $ரதி8, அைமயி+
அைடத+

ம8ைறேயா நா5 ஐ!

ேயாசைன மைல! ;கா;

ெகா8ற மாதிG , வ7ள+ இல,வ நிற :ழ+
8றின; இர O* காவத

ஒழிய பிK

H8றிய ேசைன நீேம8 பாசியி மிைட! ன.

6.21.143

அKம, இல,வனா+ நிகAதபட ேபாாி ப+ேவ* அைடயாள/கைள

கா=த+ (8716-8723)

'இைளயவ நிற :ழ+ எ#ெவ விைரவி 'எ*, ஓ
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உைள@ வ! உ7ள
கைள@ அ! ப

$ட, ஊழி ெவ/ கா ெச+வா,

நீ/க கடன எப மேனா

விைளவன ெசவி+ ப+ேவ* ஆயின ,றிக7 ேமய.

6.21.144

ஆைனயி ேகா , C தைழக? , ஆர ேதா

மான மா மணிG , ெபாK , த , ெகாழி வாாி,
மீெனன அ/,

இ/,

பைடகல மிளிர, FH

ேபன ெவ ,ைடய ஆய, ,தி ேப ஆ* கடா.
ஆைசக7 ேதா*

H8றி அைலகிற அரகத ேம+

ஓைசயி உலக

எ/,

Fசின பகழி, அ8ற தைலெயா

6.21.145

விH ைப ),

உதி@ற, ஊழி நாளி+

காH அ* க+ மாாி ெபாழிவேபா+, விEவ கடா.

6.21.146

மான ேவ+ அரக விட பைடகல , வான மாாி
ஆனவ பகழி சி!த திைசெயா

ெபாறிேயா அ8ற,

மீனின

விH பினி*

இ7 உக FAவ ேபால,

கானக

ெதாட!த தீயி Hவன பல@

அ?ைட ,ாிசி+ வாளி, அ!தர

கடா.

6.21.147

எ/, தாமா#,

தெ7 உற ெதாட! Fசி9 ெச+வன ேதவ காண
இளிைட9 Hடைல ஆ

எ ;யத அண+ வண9

H?ைட9 சைடயி க8ைற9 H8* என9 Hடவ கடா.

6.21.148

ெந# உற ெகா?த பட ெந; என, ெபாபி ஓ/,
ெம# உற ,தி தாைர விH ; உற விள/, கிற,
ஐயைன, க/,+ மாைல, அரH என அறி!, கால

ைகவிள, எத அன கவ!ததி கா கடா.
ஆெளலா

இழ!த ேத

ஆைனG

ஆட+ மா@ ,

6.21.149
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நாெளலா

எணினா5

ெதாைல@ இல, நாத இறி,

தா7 எலா ,ைலய ஓ) திாிவன; தா/க7 ஆ8*

6.21.150

ேகா7 இலா மன நா ,) என ,ைலவ கடா.
மிட+ெகா?

பகழி, மாாி வானிK

மட+ெகா?

அல/க+ மாப மைல!திட, உைல! மாடா

உட+க?

 ைம Fசி,

உதிர நீ , ஒளிபைட கல , உ8ற

கட+க? ; ெந)ய காK , கா தவA மைலG

6.21.151

கடா.

இல,வன நாெணாேக மகிA!த அKம ஆரவாாித+
Hழி எறி ஊழி கா வின ெதாட

ேதாற+,

தழிெகாட ,தி ேவைல தா@வா, 'தனிேப அட
கிழித, கிழித 'எK

நா உ

'

ஏ* ேகடா;

அழி ஒழிகால ஆ, ஆக, இர) ஆதா.

6.21.152

தைனயைட! வண/கிய அKமைன இல,வ தEவி ெகா, வானர
Fரகைள ,றி வினா@த+ (8725-8726)

ஆத ேப அமைல ேகளா, 'அ=கின அKம; எ+லா
வாைதG ேகக+ ஆ,
பாபத ன

' எ* அக

மகிA!, வ7ள+

வ! பணி!தன; விசய பாைவ

$தைன இைளய Fர தEவின இைனய ெசானா.

6.21.153

'அாி,ல Fர, ஐய! யாைடய? அக ைம!த
பிாி@ உைன9 ெச#த எDவா*? அ/கத பிாி!த எ/ேக?
விாி இ7 பரைவ9ேசைன ெவ7ள விைள!த ஒ*

ெதாிகில உைரதி 'எறா; ெசனிேம+ ைகய ெசா+வா.

6.21.154
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வானர Fரகைளப8றி தா ஒ*

அறி!திலாைமைய அKம ெதாிவித+

'ேபாயினா ேபாயவா* ேபாயின அறி, ேபாாி+
ஆயினா ஆய ஒ*

அறி!திெல, ஐய! யா

ேமயினா ேமய ேபாேத ெதாிவ, விைள!த 'எறா
தாயினா ேவைலேயா

அயி!திர பரைவ தைன.

6.21.155

ேபாகளதி+ ஒவைரெயாவ அறியவியலாத நிைலயி+ உளதாய மயகைத
ெயாழிதத8, அKம உபாய/ %*த+
'ம!திர

உளதா+, ஐய! உண@*

மாைல; அஃ, உ

சி!ைதயி உண!, ெச#ய8 பா8*எனி ெச#தி; தெDவ
த!திர

இதைன ெத#வ பைடகளா+ சைமபி அ+லா+

எ!ைத! நி அ)ய யா

எ#தல, நிைன 'எறா.

6.21.156

இல,வ இராமபிராைன நிைன! வாAதி அரகேம8 சிவபைட ெதாத+
'அன ;ாிவ 'எனா, ஆயிர நாம அண+
தைனேய வண/கி வாAதி, சர/கைள ெதாி! தா/கி,
ெபா மைல வி+னா த பைடகல ெபா!த ப8றி,
மி எயி8* அரக த ேம+ ஏவினா வி+ ெச+வ.

6.21.157

இல,வ ஏவிய பாHபத பைடயினா+ அரக ேசைனயழிய இ7
நீ/,த+க ேதவக7 மயக!தீத+

கணா பைடைய O) வித5 , O/கி+ கா)+
;க ஓ ஊழி தீயி, ;றதி ஓ உ@
அகண எாி! FA!த, அரகத
தி, எலா

ேபாகா

ேசைன; ஆழி

இ? தீ!த ேதவ மயக தீ!தா.

6.21.158
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மாைய நீ/கினைமயா+ வானர Fரக7 இல,வைன வ!தைடத+ (8731-8732)
ேதவத

பைடைய விடா எப சி!ைத ெச#யா,

மாெப

மாைய நீ/க மேகாதர மைறய ேபானா;

ஏவ

பிாி!தா எ+லா , இன மைழ இாிய ஆ,

ேகா இள/ களி8ைற வ! %)னா; ஆட+ ெகாடா.
8732.

6.21.யாவ,

ேதவ,

தீ இலாைம கக, உவைக ஏற,

ேதவ த பி தி மன ஐய

தீ!தா;

காவ+ ேபா ,ர,9 ேசைன க+ெலன கல! ;+ல
>வக

6.21.159

இைமேயா $வ ெபா!தன; $த ேபானா.

அரகராகிய $தக7 ெச* இராவணK,
நிகA!தவ8ைற எைரத+ (8733-8735)

6.21.160

இ!திரசிதி8, ேபாகளதி+

இல/ைகய ேகாைன எ#தி, எ#திய உைரதா; 'நீவி

வில/கினி ேபா5 ; ெவ7ள
,ல/களிேனா

Q8ைற ஓ வி+லா+, ேவழ

ெகா+ல %ேமா? என, 'ெகாைற

அல/கலா பைடயி 'எறா; 'அனேத+, ஆ, 'எறா.

6.21.161

'ேதா அவிA அல/க+ எ ேச#, உணமி 'என9 ெசானா;
ஓ)னா, சார வ+ைல உணதின; =க

எ#தா,

ஆடவ திலக, 'யாைடயா இக+ அKம? ஏேனா,

Fடண யா/க உ7ளா? உணமி விைரவி 'எறா.

6.21.162

'வ!தில இராம; ேவ* ஓ மைல உளா; உ!ைத மாய
த!தன தீபா ேபானா, உபன தாAக தாழா;

எ!ைத! ஈ இயற' எறா; 'மேகாதர யாைட? 'எறா;

'அ!தரதிைடயா 'என, இராவணி 'அழகி 'எறா.

6.21.163

36

பிரமாதிரதிைன பைகவேம+ ஏ@த8, இேவ ஏ8றகால

இ!திரசி ைறப) ேவ7வியிைன9 ெச#த+ (8736-8737)
'கால

'என எணிய

ஈ' என கதிய இராவண காத+,

ஆல மாமர

ஒறிைன விைரவினி+ அைட!தா;

Oல ேவ7வி, ேவவ கலைபக7 ைறயா+
%ல

நீ/கிய இராகத >Hர ெகாண!தா.

6.21.164

அ பினா+ ெபI சமிைதக7 அைமதன; அன+
 ைப மாமல $வின; காாி எ7 ெசாாி!தா;
ெகா ; ப+ெலா, காிய ெவ7ளா இ/,தி,
ெவ ; ெவ! தைச ைறயி இ, எெணயா+ ேவடா

6.21.165

ேவ7வி 8றிய இ!திரசி பிரமாதிரட வானி8ெச* மைற!தித+
(8738-8739)
வல

Hழி வ! எE! எாி ந*ெவறி வய/கி,

நல

Hர!தன ெப/,றி ைறைமயி ந+க,

,ல

Hர! எE ெகாைமயா, ைறயினி ெகாேட,

'நில

Hர! எE

ெவறி ' எ* உ பாி நிமி!தா.

6.21.166

விH ; ேபாயின, மாையயி ெபைமயா; ேமைல
பH ெபா நாடவ நாட

உ7ள

படரா,

அH ; விணிைட அட/கின; னிவ
தH ; 4ெந/ ேகாெ◌ளா கால

அறியா;

சார.

6.21.167

மேகாதர மாையயினா+ இ!திரனாக ெவ7ைள யாைனயி ேம+ அம!
ேபா, வர, அ க வானர திைக;8* வ!த+ (8740-8742)

37

அைனய நிறன; அD வழி மேகாதர அறி!, ஓ
விைனய

எணின, இ!திர ேவடைத ேமவி,

ைன வல அயிராவத எதிேம+ ேதாறி,
ைனவ வானவ அவெரா

ேபா ெசய Oடா.

'அரக மானிட ,ர/, எK

அைவ எ+லா அ+லா

6.21.168

உக7 யா உள உயி இனி உலகதி உழ+வ,
த, ேபா, உட வ!ளவா

'என9 சைமதா;

ெவ ெகாள ெப/ கவிபைட ,ைல!த, வில/கி.

6.21.169

'ேகா நா,ைட பா+நிற ,றேம+ ெகாடா
ஆட+ இ!திர; அ+லவ யாவ

அமர,

ேசட, சி!தைன னிவக7; அமர ெபார9 சீறி

ஊ வ! உ8ற எெகாேலா, நிப ? 'என உைல!தா.

6.21.170

னிவ, வானவ தேயா ந ட ேபாெச#ய வவத8, காரண

யா?

'என இல,வ அKமைன ேநாகி வின@த+
அKம வா7க
தK வல

ேநாகின, ஆழிைய அக8றி

ெகாட தாமைர கணவ த பி,

'னிவ வானவ னி! வ! எ#த, யா யற

னி இ எெகாேலா? ெசா+5தி, உண! 'என9ெசானா.
அ! நிைலயி+ இ!திரசி பிரமாதிரைத இல,வேம+ ஏ@த+
இன காைலயி இல,வ ேமனிேம+ எ#தா,

ைன நாக பைடகல ; இைமபத ன
ெபானி மா+வைர ,ாீஇ இன

ெமா#ப ேபால,

6.21.171
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மன+ ஆ

தர

அ+லன Hடகைண பா#!த.

6.21.172

பிரமாதிரதா+ தாகப இல,வ உணவ8* FAத+
ேகா), ேகா), Qறாயிர

Hடகைண ,ழா/க7

O) ேமனிைய 8*ற9 H8றின OAக,
ஊ ெச#வ ஒ* உண!தில, உண@ ;, ஒ/க,
ஆட+ மாகாி ேசவக

அைம!தென, அைச!தா.

6.21.173

இ!திரனாகி வ!தவைன அ!தர எ8*ேவ 'என எE!த அKம
பிரமாதிரதா+ அய! FAத+

அKம, 'இ!திர வ!தவ எெகா+, இ அைம!தா?
இனி எ? எ8*வ, களி8றிேனா எ' என எE!தா,
தKவி ஆயிர ேகா) ெவ/ க/கைண ைதக,
நிைன@

ெச#ைகG மற!ேபா#, ெநநில

ேச!தா.

6.21.174

Hகிாீவ FAத+
அக மாமக, ஆடக ,றிேம+ அல!த
கி கானக
தகி ெவIசர

ஆெமன ,தி நீ க,

தைலதைல மய/கின ைதக

உ, ெச ; அன கணின, ெநநில
அ/கதK

உ8றா.

6.21.175

சா பK தைரயி8 சா#த+

அ/கத பதினாயிர

அயி+ கைண அE!த,

சி/க ஏ* இ) உெடன ெநநில

ேச!தா;

ச/க

சா#!தா;

ஏறிய ெப ;கA9 சா பK

/க மாைபG ேதாைளG

வ)கைண ெதாைளக.

6.21.176
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நீல, இடப, பனச, ,த ஆகிேயா உயி நீதல
நீல, ஆயிர

வ)கைண நிற

;, ெந/க,

காலனா க கடன; இடப வி கல!தா;
ஆலேம அன பகழியா+, பனசK

அய!தா;

6.21.177

ேகா ேமவிய %8றினா+, ,தK ,ைற!தா.
நள, மயி!த, மி!த, கவய, ேகசாி எேபா ம)த+
ேவைல தடவ, ஆயிர

பகழியா+ FA!தா;

வா ேந வ மயி!தK

மி!தK

ம)!தா;

வானக

கடா;

கால ெவ!ெதாழி+ கவயK

6.21.178

மாைல வாளியி ேகசாி மணிைட ம)!தா.
சதவ, Hேசடண, க!தமாதன, இ ப, ததிக எேபா இறத+
வி!த

அன ேதா7 சதவ, Hேசடண, வினத,

ெக!த மாதன, இ ப, வ ததிக, கிளர

உ! வாகைண ேகா) த

உடல

உ8* ஒளிப,

6.21.179

த த ந+ உண@ ஒ/கின, ம=ற9 சா#!தா.
பிரமாதிரதா+ தாகப வானரFர அைனவ
ேபாகளதி ேதா8ற
ம8ைற Fரக7 யாவ
8*

(8752-8754)

இற!கிட,

வ)கைண மைழயா+

F!தன; ழ/,ேப உதிரதி !நீ

எ8* வாதிைர கடெலா ெபா ெச* ஏற,
ஒ8ைற வாகைண ஆயிர

,ர/கிைன உட.

6.21.180
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தைள ைவத, சக ெப பைட த7ளி
ஒளிக, ம8ெறா ;கட

உணகில; உமி

வைள விதிய வாளியா+, மெணா திண
ைள ;ைடதன ஒதன; வானர

)!த.

6.21.181

,வைள கணிைன வானவ மட!ைதய ேகா)
வள, பாாிைட கிட!தன; ,திநீ H8றி

திவள, கீெழா ேம+ ;ைடபர! இைடெசறிய,
பவள காைட பா8கட+ ஒத, அபரைவ.

த

6.21.182

உட பிைன ற! விணி8ெசற வானர Fரகைள வானவக7 உபசாி

மீ

ம=லகி8 ெச+5மா* வ8;*த+ (8755-8757)

விணி+ ெசற, கவி,ல ெப பைட ெவ7ள ;
கணி+ கடன வானவ, வி! என கல!தா,
உ7 நி8,

ெப/ களிபின, அளவளா# உவ!தா;

'மணி+ ெச+5தி இ கணேத ' என வதா.

6.21.183

'பா பைடதவ பைட, ஒ>சைன பைடதீ;
நீபட கடF அP; வாிசிைல ெந)ேயா
ேப பைடதவ, அ)யவ, அ)ய
ேவ பைடத ெவ

ெப*வா,

பிறவியி+ வ,ணா, F.

6.21.184

'ந/க7 காாிய இய8*வா நிலதிைட நட!தீ;
உ/க7 ஆயி எ உயி; உட+ பிறி உ8றீ;

ெச/க நாயக8காக ெவ/ கள உயி தீ!தீ;
எ/க7 நாயக நீக7' எ*, இைமயவ இைசதா.

6.21.185
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வானர ,E@ட இல,வ இற!தா; இராம இ/, வ!தில 'என எணிய
இ!திரசி ெவ8றி9 ச/கிைன ஊதி இராவணைன அைட! நிகA!தன %*த+
'ெவ/க வானர ,Eெவா

இைளயவ விளி!தா;

இ/, வ!தில, அகறன இராம' எ* இகA!தா;
ச/க

ஊதின; தாைதைய வ+ைலயி+ சா!தா;

ெபா/, ேபாாிைட ;,!ள ெபா7 எலா ;கறா.

6.21.186

இராம இற!திலேனா? 'என வினவிய இராவணK, அவ அ/, இ+லாைமைய
இ!திரசி எைரத+.

'இற!திலெகா+ அD இராம? 'எ* இராவண இைசதா;

'ற! நீ/கின; அ+லேன+, த பிைய ெதாைல,
சிற!த நபைர ெகா*, த ேசைனைய9 சிைதக,

மற! நி8,ேமா, ம8* அவ திற? 'எறா 'மதைல
இ!திரசி

மேகாதரK

'அனேத 'என அரகK

தத இபிட

6.21.187

ேசத+

ஆதாி அைம!தா;

ெசான ைம!தK , த ெப/ ேகாயிைல ெதாட!தா;

மன ஏவ, மேகாதர ேபாயின, வ!தா;
எைன ஆ?ைட நாயக ேவ* இட இ!தா.

6.21.188

ேவறிடதி! பைடகல/க?, வழிபா)ய8றிய இராம அகினி
பைடயினா+ இைள அக8றி ேபாகளைத அைடத+ (8761-8762)
ெச#ய தாமைர நா7மல ைகதல ேசப,
#ய ேதவத

பைட, எலா வரைற ர,

ெம#ெகா7 >சைன விதிைற இய8றி, ேம+, Fர,

'ெமா#ெகா7 ேபாகள எ#வா

இனி' என யறா.

6.21.189
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ெகா7ளியி Hட அனத பகழி ைக ெகாடா;
அ7ளி 4/கலா

ஆ இ7 பிழ பிைன அழிதா;

ெவ7ள ெவ/ கள பரபிைன ெபாெகன விழிதா;
த7ளி+, தாமைர9 ேசவ) 4ட/,ற9 சா!தா.

6.21.190

இராம, ேபாகளதி+ FA! கிட, Hகிாீவ தய வானர தைலவைர

தனிதனி க வ!த+ (8763-8764)

ேநாகினா ெப! திைசெதா* , ைற ைறேநாகி,
ஊகினா, தட! தாமைர தி க உதிர
ேபாகினா; நிண பற!தைல அEவ7 ;கா;
கா, வானர தைலவைர தனிதனி கடா.

6.21.191

Hகிாீவைன ேநாகி, த தாமைர ைணக
உக நீதிர7 ஒEகிட, ெந) நி* உயிதா;

'தகேதா இ நின,? 'எ*, தனிமன
பக

தள!தா;

ேநாகின; மாதி தைமைய பாதா.

6.21.192

அKமன நிைலக இராம அE ;ல ;த+ (8765-8766)
'கட+கட! ;, அரகைர கெவா

கலகி,

இட கட! நா இக, நீ ந+கிய இத8ேகா?
உட+ கட!தனேவா, உைன அரக வி+ உைதத

அட+ கட!த ேபா வாளி? ' எ* ஆ, அEதா.
'ைன ேதவத வர/க? , னிவத
பிைன9 சானகி உதவிG

ெமாழிG ,

பிைழதன பிற!த

;ைம9ெச# ெதாழி+ எ விைன ெகாைமயா+; ;கேழா#!

6.21.193
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எைன ேபா+பவ ஆள, ஒவ? 'எ* இைசதா.

6.21.194

இராம, தைன ெநா!ைரத+ (8767-8768)
;ெதாழி+ ;ைல அரசிைன ெவஃகி எ >ேட?
ெகா* ஒகிேன, எ!ைதைய; சடாGைவ ,ைறேத;
இ* ஒகிேன, இதைன Fரைர; இ!ேத;
வெதாழி8, ஒ வர ;

உடா# வரவ8ேறா?

6.21.195

'தைமயைன ெகா*, த பி, வானர தைலைம
அைமய ந+கிென, அட/க5

அவிபத8, அைம!ேத;

கைம பி) நி*, உ/கைள இைண கேட;

Hைம உட+ ெபாைற Hமக வ!ேத ' என9 ெசானா.

6.21.196

விE!கிடகிற அ/கதைன ேநாகி அEத+
விைட ,ல/களி நவ ஓ விைட கிட! என
கைடக தீ உக, அ/கத களி8றிைன கடா;

'பைட கல/கைள9 Hமகிற பதகேன, பழி பா

அைடகல ெபா7 காதவா* அழகி 'எ* அEதா.

இராம, பிரமாதிரதா+ தா, கிட,

6.21.197

த பிைய கா=த+

உடைட ெதாட பகழியி ஒளிகதி க8ைற,
Hடைட ெப/ ,தியி+ பா ; என, Hம!த
மிட+ உைட பண

மீமிைச, தா, பைட ெவ7ைள

கடைட யி+வா அன த பிைய கடா.
இராம ஆ8ெறாணா ய8* உண@ ஒ/,த+ (8771-8773)

6.21.198
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ெபாமினா, அக ; ெபா/கினா; உயி 8*
, மணி திேமனிG , மன

தம

;ைக!தா;

என ,ைல!தா;

நி* த க ;ைட அலமர9 சா#!தா;

உமினா+ இ)Gட ஓ மராமர

6.21.199

ஒதா.

உயிதில ஒ நாழிைக; உண!தில ஒ* ;
வியதில உட+; விழிதில க இைண; விேணா
அயி, 'இலெகா+? 'எ* அIசின; அ/ைகG

தா?

ெபயதில; உயி பிாி!தில கைணயா+ பிற!தா.

6.21.200

தா/,வா இ+ைல; த பிைய தழீஇெகாட தடைக
வா/,வா இ+ைல; வாகினா+ தெவா இ+ைல;
பா/க ஆயினா யாவ

படன; பட

6.21.201

தீ/,தா இ; தமியைன யாய தீபா.
இராமைன ேத8*வாாி+லாத ேபாகளதி ேதா8ற
கவ!த ப!த , கE , த

கணவைர காணா

சிவ!த கணிய ேத)ன திாிபவ திர? ,
உவ!த சாதக ஈட , ஓாியி ஒE, ,

நிவ!த; அ+ல பிற இ+ைல, களதிைட நிறா.
இராமன யக ேதவ தய யாவ

6.21.202

வ!த+

வான நா)ய வயி* அைல அE, க மைழநீ
ேசாைன மாாியி ெசாாி!தன; ேதவ
ஏைன நி8ப@

திாிப@

ேசா!தா;

இர/கின, எைவG

ஞான நாயக உவேம ஆத ந/கி.

6.21.203

45

ைகயி நா7மல கிழவ8,

கணா தன,

நைகயி நீ/கின, திக , கைண உ7 நய;

ெதாைகG7 நிறவ, உ8றன ெசா+ எ? ெதாட!த
பைகG

பாத*; பாவ

க5A!த, பாிவா+.

6.21.204

இராம, சிறி உண@ வரெப8* க விழி பா த பி இல,வ

இற!தா எபதைன Gண! பலவா* ;ல ;த+ (8777-8792)
அண5 , சிறி உணவிேனா அயா@யி; அ=கி,
க விழிதன; த பிைய ெதாி@ற கடா;
'விைண உ8றன; மீ7கில ' எ*, அக

ெவ பி,

;ணி உ8ற ஓ எாி அன யாின ;ல ; .

6.21.205

'எ!ைத இற!தா 'எ* , இ!ேத; உல, எ+லா
த!தன எK

ெகா7ைக தவி!ேத தனி அ+ேல,

க!த இ!தா#நீ என, நிேற; இ காேண;

வ!தென, ஐயா! வ!தென, ஐயா! இனி வாேழ.
'தாேயா நீேய; த!ைதG நீேய; தவ

ேசேயா நீேய; த பிG

நீேய;

நீேய; தி நீேய;

ேபாேயா நிறா#, எைன இக!தா#, ;கA பாரா#,

நீேயா; நாK

6.21.206

நிறன; ெநIச

வேயேனா!

6.21.207

'ஊறா நிற ;=ைடயா#பா+ உயி காேண;
ஆறா நிேற, ஆவி Hம!ேத அழிகிேற;

ஏேற! இK

உ#யிK

உ#ேவ; இ %றா

கீறா ெநIச ெப8றன அேறா, ெகேவேன?

6.21.208
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'பயி5

கால

பெதா நா5

படகான

அயி+கிேறK, ஆவன ந+கி, அயிலாதா#!
ெவயிெல* உனா#, நி* தள!ேத! ெம@ எ#தி,
யி+கிறாேயா, இ*? இD உறக
'அயிரா ெநIH

ஆவிG

ஒேற எK

பயிரா எ+ைல பாதகேன8,

றவாேயா?
அ9ெசா+

பாி@ உேடா?

ெசயிேரா இ+லா உைன இழ! , திாிகிேற;

உயிேரா, நாேனா, ஆ இனி உேனா உற@? ஐயா!
ேவ7வி, ஏகி வி+5
வாAவி,

6.21.209

இ*, "ஓ விட

6.21.210

அ மா

'' எ* எணிென, ேன வவிேத;

:Aவி, எைன9 H8றினேரா

Hவிேத;

தாAவிேதேனா, இதைன ேக தவிேத?

6.21.211

'மேம+ ைவத காத, மாதா தேலா,
;ேம+ ைவத தீ நிக ப

;,விேத;

ெபேம+ ைவத காத, இ ேப*க7 ெப8ேற;
எேம+ ைவேத; எ ;கA; யாதா எளிேயேனா?
'மாடா# நீேயா; யா ஒேபா

6.21.212

உயி வாேழ;

ஆடா அ+ல நானில , அ!ேதா பரததா

>டா எ+லா

ெபா*வ, ப

ேவடாேவா, நா ந+ அற

ெபாைற ஆ8றா;

அIசி ெம@8றா+?

6.21.213

'அற , தா#, த!ைத, H8ற , ம8* , எைன அ+லா+,
ற!தா#; எ*

எைன மறாதா#! ைண வ!

பிற!தா#! எைன பி; ெதாட!தா#! பிாி@ ஆ8றா#

இற!தா#; உைன க

இ!ேத, எளிேயேனா?

6.21.214
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'சாேறா மாைத தக அரக சிைற ைவக,

ஆேறா ெசா+5 ந+லற , அனா வயமானா+,

Oறா# நிற ேபல,, ஒறா# )யாேவ+,
ேதாறாேவா, எ வி+ வ, Fர ெதாழி+ அ மா?
'ேவைல ப7ள , அகழி,

6.21.215

விராத8,

கா ெச+லா கவ!த உயி, , கரK, ,
Oல ெபாத+ ெசத மர ஏA த5, ,
வா, ேம ஆயினவா* எ வ அ மா!

6.21.216

'இ!ேத ஆனா+, இ!திர சிேத தலாய
ெப! ேதராைர ெகா* பிைழக ெப*ேவேனா?
வ!ேத, "நீேய ெவ+5தி " எK

வ ெகாேட;

ெபா!ேத, நா, இ ெபா# பிறவி,
'மாதா@ , ந

H8ற , நா

ெபாைற அ+ேல!

6.21.217

மைறேயா ,

'ஏ ஆனாேரா 'எ* தள!ேத இ*வாைர,

தாதா#! காண9 சால நிைன!ேத தளகிேற;

ேபாதா#, ஐயா, ெபா) எைன ;ைனவிபா!
'பாச

8ற9 H8றிய ேபா , பைகயாேல

நாச

8* இேபா

ேநச

அ8றா ெச#வன ெச#ேத நிைலநிேற;

ேதச

ம8* எ ெகா8ற நலைத9 சிாியாேதா?

6.21.218

நட!ேத, உட அ+ேல;

ெகாேத, அேற, FடணK, ,ல ஆள

) ஓ ெச+வ ; யா )யாேத )கிேற;
ப)ேத அேற ெபா#ைம? ,), பழிெப8ேற;

6.21.219
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ஒ)ேத அேற எ;கA நாேன, உண@ அ8ேற?
;ல பிய இராம 'இற!ெதாழிேவா
ெகா7?த+

'எK

6.21.220

நிைலயி+ அறி@ ேசா! யி+

எ* எ* ஏ/, , வி  , உயி, , இைட அஃகி,
ெச* ஒ* ஒேறா இ!திய

'ெபா*
ஒ*

எ+லா சிைத@ எ#த,

'எனா த பிைய மாபெதா ;+,

ேபசா; தைன மற!தா, யி+ உ8றா.

6.21.221

இராம யநிைலையக =,8ற ேதவக7, அவன இைறைம

தைமையG அவதாரதி உைமையG
காத?மா* ேவத+ (8794-8801)

எ%றி த ைம

கடா விேணா; கக7 ;ைடதா, க5Aகிறா;

ெகாடா ப , 'எ)@? ' எனா, ,ைலகிறா?
'அடா! ஐயா! எ/க7 ெபாடா+ அயகிறா#;

உேடா உபா+ ;? ' என, அபா+ உைரெச#தா.
'உைன உ7ளப) அறிேய ; உலைக உ7ள திற

6.21.222

உ7ேள ;

பிைன அறிேய ;  அறிேய , இைடG அறிேய , பிறழாம+;
நிைன வண/கி நீ வ,த ெநறியி நி8, அ அ+லா+,
எைன, அ)ேய

ெசய8பால? இப ப

'அரக ,லைத ேவ அ*, எ

இ+ேலாேன!

அ+ல+ நீகி அளா# 'எ*

இரக, எ ேம+ கைணயினா+, இையயா உவ
;ர,

இஃ எ#தி,

மன ,)பிற! ேபா!தா#! அறைத ெபாைற தீபா,

கரக நிேற, ெநமாய

6.21.223

எம, காட கடவாேயா?

6.21.224
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'ஈற எ

இக ைட அளிபா இர/கி; அரச இ+பிற!தா#!

"O* ஆ

ஏ*

உலக ய தீதி எK

ஆைச ய+கிேற

மற!ேத , "அவ அ+ல; மனித " எேற; இ மாய

ேபாற இ+ைல, அ?ைடயா#! ெபா#G ;கல ;காேயா?
'அட
உ

பல@ ; அைன உயி , அக ;ற

உமிA! , அள! இட! , உ7?

உள ஆகி,

;ற

உைள ஆகி

ெகா, சில பித வாயி Qலா+ இையய % இய8றி,
ப

இ*

6.21.225

அைமகிற ப)ைய ஒவா# பரேம)!

'ப விைளயா இேவG , உைன ப

ெதாட; இைம,

அ; விைளG , அ7 விைளG , அறி@ விைளG

அைவ எ+லா ,

6.21.226

இப விைளயா ஆ ; எனிK , அறியாேதா, இட உ8றா+
; பி; நா இ+லா#! )தா+ அறி )யாேவ.
'வவா# ேபால வாராதா#! வ!தாெய* மன

ெவவா இ!ேதா ; நீ இைடேய ப

6.21.227

களிப,

விைளக, ெமகிேற ;

க ஆ# அளி, கைளகேண! நீேய இதைன கைளயாேய+

திவாA மாப! நி மாைய எ மா+ தீக தீேமா?

6.21.228

'அ பாீட8, அளிய , அயனா மகனா, அளித@ ,

எ பிராேன! எம, இ* பய!த' எேற ஏ*ேவா ;
ெவ ; யர

நீ உழக, ெவளி காணா ெமகிேற ;

த பி ைணவா! நீ இதைன தவி!, எ உணைவ தாராேயா?

6.21.229

அரகராகிய $தக7, இராவணைனயைட! 'உபைக )!த 'என அறிவித+
எப பல@

எ இய பி, இைமயாேதா

இட உழ!தா;

அ; மி,தியா+, ஐய ஆவி உ7ேள அட/கினா,
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ப மனித கமேம ;ாிய ; ணி!தைமயா+;
;க நித ெப!$த ேபானா, அரகனிட

;,!தா.

6.21.230

'எ வ!த நீ? 'எ* அரக, இைறவ இய ப, எறிெசவி+
நி ைம!தத ெநIசரதா+ ைணவ எ+லா நில
பிவ!தவK
வ!தவK
---------------

ேசர,

ம)!த பிைழைய ேநாகி, ெப! யரா+,

)!தா; உ பைக ேபா# )!த 'என ெமாழி!தா

6.21.231

6.22 சீைத கள கா படல (8804 - 8835)
ெவ8றிவிழா ெகாடாட இராவண கடைளயித+
ெபா#யா $த எபதனா+, ெபா/கி எE!த உவைகய ஆ#
ெம#யா நிதியி ெபெவ*ைக ெவ*க Fசி, விைள!தப)

ைக ஆ வைரேம+ ரH ஏ8றி9 சா8றி நகர

களி சிறப

ெந# ஆ ஆட+ ெகா7க, எ* நிகAக எறா ெநறி இ+லா.

6.22.1

இராவண கடைளப) மத மா#!த அரகடைல கட+ எறித+
அ!த ெநறிைய அவ ெச#ய, அரக மததைன %வி

'!த நீ ேபா# அரக உட+ E
சி!ைத ஒழிய பிற அறியி, சிர

கட+ கி; நி
வர

சி!ெவ' எ*

உ!த; அவேபா# அரக உட+ அட/க கடK7 இடா.
இராவண ஏவியப) சீைதைய களதி8, ெகாணத+
'ெத#வ மானதிைட ஏ8றி மனிச, உ8ற ெசய+ எ+லா
ைதய+ காண காமிக7; கடா+ அறி தன உ7ள
ஐய

நீ/கா7 'எ* உைரக, அரக மகளி இைர ஈ),

6.22.2
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உ#G

உண@ நீதாைள ெந

ேபா களதி மிைச உ#தா.

சீைத விமானதி!தப)ேய தைரயி+ FA! கிட,

இராமைன க

வ!த+

கடா7 கணா+ கணவ உ; அறி, ஒ*
உடா7 விடைத என, உட5

உண@

காணாதா7;

உயி;

உட ஓ#!தா7;

த தாமைர> ெந;8ற தைம உ8றா7; தாியாதா7
ெபதா உ8ற ெப Cைழ உல,, எ+லா

6.22.3

ெபாி அேறா!

6.22.4

சீைத அEத5 அக ெப)லகேம அEத+ (8808-8809)
ம/ைக அழ5

வா நா மயி+க7 அEதா; மழ விைடேயா

ப/கி உைறG

,யி+ அEதா7; பம இ!த மா அEதா7

க/ைக அEதா7; நாமட!ைத அEதா7; கமல தட/கண
த/ைக அEதா7; இர/காத அரகிமா

தள! அEதா.

6.22.5

ெபாதாA ,ைழயா7 தைன ஈற > மா மட!ைத ;ாி! அEதா7;

,றா மைறG , தம , ெம# ,ைழ! ,ைழ! விE! அEத;
பிறா உட8*

ெப பாவ

அEத பி எ பிற ெச#ைக?

நிறா நிறப) அEதா; நிைன;

உயி;

நீதிடா7.

6.22.6

சீைத ெதளி! ;8ேற/,த+ (8810-8812)
நிைன;

உயி;

நீதாைள நீரா+ ெதளி, ெந ெபாEதி

இனதி அரக மடவாக7 எதா; உயிவ! ஏ/கினா7;
கனதி நிறதாதைன ெபய

கடா7; கயைல கமலதா+

சினதி அைலபா7 என கைண9 சிைதய ைகயா+ ேமாதினா7.

6.22.7
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அ)தா7 ைலேம+; வயி* அைலதா7; அEதா7; ெதாEதா7; அன+ FA!த
ெகா)தா என, ெம# Hடா7; ெகாதிதா7; பைததா7; ,ைல@8றா7;
)தா7; மிேபா+; உயி கரப9 ேசா!தா7, Hழறா7; 7ளினா7
,)தா7 யைர, உயிேரா

,ைழதா7; உைழதா7 ,யி+ அனா7. 6.22.8

விE!தா7; ;ரடா7; உட+E

வியதா7; அயதா7; ெவ பினா7;

எE!தா7; இ!தா7; தளிகரைத ெநாிதா7; சிாிதா7; ஏ/கினா7;

'ெகாE!தா! 'எறா7, 'அேயாதியத ேகாேவ! 'எறா7; எD உல,
ெதாE

தா7 அரேசேயா! 'எறா7; ேசா!தா7 அர8ற ெதாட/கினா7.

6.22.9

சீைதயி அர8ற+ அறைத ேநாகி %றிய
'உற ேமவிய காத+ உன, உைடயா
;ற

ஏ

இலாெரா >ணைலேயா?

மறேம ;ாிவா வச ஆயிைனேயா?

அறேம! ெகா)யா#; இேவா அ7தா?

6.22.10

விதிைய ேநாகி %றிய
தியா உண ேவத ெமாழி!த அலா+
கதி ஏ

இலா ய கா=திேயா?

மதிேய மதிேய உைன வா#ைம இலா;
விதிேய! ெகா)யா#; விைளயாதிேயா?

6.22.11

எமைன ேநாகி %றிய
ெகா)ேய இைவ காணகிேல; உயி ேகா7
)யா# நமேன! ைறேயா? ைறேயா?
வி)யா இ7வா# எைன Fசிைனேய!
அ)ேய உயிேர அ7 நாயகேன.

6.22.12
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இராமைன ேநாகி அர8றிய (8816-8820)
'எணா மயேலா இ!த நி
;ணாகிய ேமனி ெபா!திடேவா?

மேணா உயிேர! இைமேயா வேய!
கேண! அமிAேத! கணாகரேன!

6.22.13

ேமவி கன+  மிதிைலதைல எ
பாவி ைக பி)த பணவ! நி

ஆவி, ஒ ேகா7 வரேவா? அல வாA
ேதவி, அமிAேத! மைறயி ெதளிேவ!

6.22.14

'உ#யா7 உய ேகாசைல த உயிேரா

ஐயா! இைளேயா உயி வாAகிலரா+

ெம#ேய விைன எணி வித ெகா/
ைகேகசி க இேவா? களிேற!

6.22.15

"'தைகவா7 நக நீ தவிவா# ” என@

வைகயா ெதாட! ஒ மா தலா
;ைகயா)ய கா ;,!; உடேன

பைக ஆ)யவா! பாி@ ஏமிேல.

6.22.16

"இ* ஈகிைலேய+ இற@ இD இைட; மா

அ* ஈ " எனேவ பாிேவா அ)ேய

நி* ஈவ நிைன ெநI ெசவி+

ெகா* ஈவ ஓ தீைம ,றிதேனா?
இல,வைன ேநாகி அர8றிய (8821-8822)
ேமதா! இைளேயா#! விதியா விைளவா+

6.22.17
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ேபாதா ெநறி எ ெமா ேபா*நா7
"O ஆனவ ன

)!தி ” எK

மாதா உைரயி வழி நிறைனேயா?
'>@

ேகா@

தளி

ெதா, ெபா/, அைணேம+

யில தவிவா#! ெகா)யா

ஏவி தைலவ!த இ/ கைணயா+

ேம@

மீ

6.22.18

,ளி ெம+ அைண ேமவிைனேயா?

6.22.19

இராமைன ேநாகி %றிய

'ெந#யா ெபேவ7வி நிரபி ெநI
ெச#யா ;ன+நா திதியா+;
ெம# ஆகிய வாசக

விதிG

ெபா# ஆன எேமனி ெபா!தலா+.

6.22.20

இராம ேமனிமீ விழ9 சீைத எEத5 திாிசைட விலக5
'மEவா7 உறிK

பிளவா மன உ

அEேவ இனி ஏ? இட ஆறிட யா

விEேவ அவ ேமனியி மீதி 'எனா
எEவாைள விலகி இய பினளா+.

6.22.21

சீைதைய தEவி9 ெசவியிைட திாிசைட %றிய
'மா உற வைள! நிற வைள எயி8* அரகிமாைர
பாற நீகி, நிற, பாைவைய தEவி ெகா,
%)ன7 என நி* ெசவியிைட, ,*கி9 ெசானா7

ேத)ய தவேம அன ' திாிசைட ம*க தீபா7.

திாிசைட ெசான அரக மாய எ* ேத8றிய

6.22.22
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'மாய மா விதவா* , சனகைன வ,தவா* ,
ேபாய மா நாக பாச

பிணித ேபானவா* ,

நீ அமா! நிைனயா#; மாள நிைனதிேயா? ெநறி இலாரா+
ஆய மா மாய

ஒ*

அறிகிைல, அன

அனா#

6.22.23

கட கன@ தயன கா) ேத8றிய
கடன கன@

ெப8ற நிமித , நின க8; ,

தட வா7 அரக பாவ9 ெச#ைகG , தம

தா/,

அட நாயகத Fர தைமG அயகலாேமா?
;டாீக8,

உேடா, இ*தி இ ;ைலய, அ+லா+.

6.22.24

இராம ேமனியி+ ; இைம கா) ேத8றிய
ஆழியா ஆைக தனி+ அ ; ஒ*

உ*கிலாைம

ஏைழ நீ கா) அேற? இைளயவ வதன

இK

ஊழிநா7 இரவி என ஒளிகிற; உயி, இன+
வாழியா, இ+ைல; வாளா மய/கைல மணி+ வ!தா#.
உலக

6.22.25

அழியாைம கா) ேத8றிய

ஓ#!ள, இராம, எனி, உலக

தீ#!* ; இரவி பிK

ஓ ஏE

ஏE

திாிGேமா? ெத#வ

எனா ?

ஆ#!தைவ உ7ள ேபாேத, அவ உள; அற

உடா+.

F#!*

விாிIச னா உயிெரலா ; ெவவ+, அைன!

அKமைன கா) ேத8றிய
'மாதி, இ+ைல அேற, ம/ைக நி வரதினாேல

6.22.26
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ஆயி நீ/க+! நிபா+ க8;, அழி@ உடாேமா?

சீாிய அ*, இ ஒ* ; திைசக பைடயி ெச#ைக
ேப , இெபாEேத; ேதவ எண

பிைழப உேடா?

6.22.27

ேதவைர கா) ேத8றிய
'ேதவைர கேட; ைப ெபா ெச/கர

சிரதி+ ேசதி,

Oவைர கடா+ என, இவைர ைறயி ேநாகி,
ஆவ; எ# கிறா; அய!தில; அIச+; அைன!

"%வ+ ;,; ேவைல ேகா7 ப

" எ* ெகா7ேள+.

6.22.28

விமானதி தைம %றி ேத8றிய
'ம/கல

நீ/கினாைர ஆயி வா/கினாைர,

ந/ைக! இகட@7 மான

தா/,*

நைவயி8* அறா+,

இ/, இைவ அளைவ ஆக, இடகட+ கடதி 'எறா7;
ச/ைகய7 ஆய ைதய+ சிறி உயி தாிபதானா7.

6.22.29

சீைதயி ம*ெமாழி
'அைன! நீ உைரத ஒ*

அழி!தில ஆதலாேன

உைனேய ெத#வமா ெகா, இதைன கால
இன

இDவிர@ 8*

உ#!ேத;

இகிேற; இறத+ எபா+

னேம )!த அேற? ' எறன7 ளாி நீதா7.
'நா எலா
> எலா
காணலா

6.22.30

ற!ேத; இ+ நைமயி ந+லா, ஏ#!த
ற!ேத; எத ெபாசிைல ேமக

எK

தைன

ஆைச தக, எ ஆவி காேத;

ஏ இலா உட நீ/க+ எளி, என, என@

ெசானா7.

6.22.31
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சீைதைய அரகிய மீ

அேசாகவனதி8,9 ெச5த+

ைதயைல, இராம ேமனி ைதத ேவ+ தட/ கணாைள,
ைககளி+ ப8றி ெகாடா, விமானைத கட@கிறா,
ெம#Gயி உலக ஆக, விதிையG
ெபா#Gட+ ெகா ெச+5
-------------------------

வ, விேம+

நமKைட $த ேபாறா.

6.22.32

6.23 ம மைல படல (8836 - 8951 )
ெகாண!த உணைவ பாசைறயி+ ேசத Fடண களைதயைடத+
ேபாயின7 ைதய+; இபா+ ;ாிக என ;லவ ேகாமா
ஏயின கம

ேநாகி, எ#திய இல/ைக ேவ!த,

ேமயின உண@ ெகா, மீ, அைவ உைறG7 விட
ஆயின ஆகி, தா வ!, அம ெப/ களத ஆனானா,
Fடண வானரேசைன 8*

6.23.1

மா#!7ளைம க மய/கி FAத+

ேநாகினா கடா ப, இD உலக/க7 பைடக ேநா8றா
வாகினா+ மாடா என, வானர Fர 8*
தாகினா எ+லா பட தைமைய; விடைத தாேன
ேதகினா என நி* திய/கினா, உண@ தீ!தா.
FA!த Fடண ெம+ல எE! ெச* இராம இல,வேனா
FA!கிடபைத கா=த+

விைள!தவா* உண!திலாதா, ஏ/கினா, ெவ பினா; ெம#

உைள! உைள! உயிதா; 'ஆவி உ, இைல 'என, ஓ#!தா;

6.23.2
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வைள!த ேப# கண
இள/கிைளேயா

நாG நாிக?

இாிய, வ!தா;

சா#!த இராமைன இைடயி+ கடா.

6.23.3

Fடணன அ; அவ கணீரா+ ;லபகிற
கவி%8*

எ; எப, யாைக எப, உயி எப இைவக7 எ+லா
பி; எப, அ+ல; எ*

த ைடய நிைலயி ேபரா

; எப, உள; எறா5 Eவ ெதாி!த ஆ8றா+
அ; எப ஒறி தைம அமர

அறி!த இறா+

Fடண ;ல பா வி மி இராம ேமனி க நக
ஆயிK , 'இவ, இ+ைல அழி@' எK

6.23.4

தீத+

அதனா+ ஆவி

ேபாயின இ+ைல; வாயா+ ;ல பல, ெபாமி; ெபா/கி

தீயிK

எாிG

ெநIசி ெவவலா+ ெதாிய ேநாகி

'நாயக ேமனி, இ+ைல வ' என நக தீ!தா.
இராம இல,வ FA! கிடதி8, காரண

தீ@

6.23.5
ேதத+

அ!தண பைடயா+ வ!த எப , ஆ8ற+ சாற

இ!திரசிேத எ#தா எப , இளவ8, ஆக
ெநா!தன இராம எK

4ைமG , ெநா#தி ேநாகி,

சி!ைதயி எணி எணி, தீவ ஓ உபாய

ேதவா.

6.23.6

இராம O9ைசG8றைம நிைன! Fடண கணீ ெசாாித+ (8842-8843)
'உ7?* ப

ஊற, உ8றன உறக அேறா?

ெத7ளிதி உண!த பிைன, சி!தைன ெதாிவ அேற;
வ7ளேலா, த பி மாய வாAகில; மாய வாAைக
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க7ளேனா? எறா; எனா, மைழ என க5E
பாச

ேபா# இ8றா8 ேபால பமேதா பைடG

கணா.

நாச

ேபா# எ# ; ந பி த பி, நக இ+ைல;

FH

ேபா கள FA!த ேசைனG

இறவாதவ யாேரK

இேன

மீ? ; ெவ#ய

நீச ேபா ெவ+வ உேடா? எ* உள

6.23.7

நிைலயி+ நிறா

6.23.8

உளேரா என Fடண ேதட9 ெச+5த+

'உணவத ன , இேன உ8*ழி உதவ8, ஒத
ைணவக7, Iச+ இ+லா, உளெரனி, வி ேத)

ெகாண,ெவ, விைரவி 'எனா, ெகா7ளி ஒ* அ/ைக ெகாடா
;ணாியி ,தி ெவ7ள ஒதனி விைரவி+ ேபானா.

6.23.9

Fடண அKம FA!கிடபைத கா=த+
வா# ம), இர ைகG *கி, த வயிர9 ெச/க

தீ உக, கனக ,றி திரடேதா7 மைழைய தீட
ஆயிர ேகா) யாைன ெப பிண அமளி ேமலா,
கா# சின அKம எK

கட+ கட!தாைன கடா.

6.23.10

Fடண அKமKட பி57ள அ ;கைள நீகி கைத நீரா+ ,ளிவித+
க, த கக7 ஊ மைழ என க5ழி வார

'உ உயி 'எப உனி, உட+ கைண ஒ* ஒ* ஆக,

விட நீ ;ணி நி* ெம+ெலன வா/கி ைகயா+

ெகாட+ நீ க! ெகா கதிைன ,ளிர9 ெச#தா.
அKம விழி இராம நாமைத9 ெசா+ வாAத+

6.23.11
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உயி;  உதித, பின, உேராம/க7 சிப, ஊறி
விய; உளதாக, கக7 விழிதன, ேமனி ெம+ல
ெபய, வா# ;ன+ வ! ஊற, விக5 பிற!ததாக,

அயதில இராம நாம , வாAதின; அமர ஆதா.

6.23.12

அKம இராமைனப8றி உசாவி அறித+
அEைகேயா உவைக உ8ற Fடண ஆவ
தEவின அவைன, தாK

%ர,

அெபா தEவி, 'தேகா#!

வE இல அேற, வ7ள+? ' எறன; 'வய 'எறா;
ெதாEதன, உலக

O*

தைலயிேம+ ெகா7?

$யா.

6.23.13

இராமன பயிைல உண!த அKம, சா ப எ/,ள எற+
'அ; த த பி ேமல அறிவிைன மயக ஐய
ெபா

யில ஆனா; உண@ இனி ெதாட!த பிைன

எ ;,! எ#

எப அறிகில ! 'எறேலா ,

'த ெப! தைம, ஒத சா ப எ தைலய? 'எறா.

6.23.14

சா பைன ேதடலா என அKம %ற+
'அறி!திெல அவைன; யா

க)ெல "ஆவி யாைக

பிறி! இல, உள '' எ* ஒ*

ெதாி!திெல, ெபய!ேத 'எ*

ெசறி!த தா நித ேவ!த உைரெசய, கா ெச ம+,

'இ*

திற

அவK, இ+ைல; நா , ஏகி 'எறா.

அKம Fடணேனா ெச* சா பைன9 சாத+
'அனவ தைன கடா+ ஆைணேய, அரக, எ+லா

6.23.15
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மனவ! ந ைம ஈ வாAவி, ; உபாய

வ+லா '

என5 , 'உ#!ேதா , ஐய! எ, . விைரவி 'எறா,

சி+ெநறி இளி+ ெசறா, சா பைன விைரவி+ ேச!தா.

6.23.16

அவ வைகைய9 சா ப ெசவிவாயிலாக அறித+
எாிகிற Oபினா5 , ஏ@ட ேநாவினா5 ,

அாிகிற பதா5 , ஆ உயி; அட/கி, ஒ*

ெதாிகிற இ+லா ம ம9 சி!ைதய எனிK , Fர
வகிற Hவைட ஓ!தா, ெசவிகளா+ வயிர ேதாளா.

6.23.17

வபவ யா என9 சா ப கத+
'அரகேனா? எைன ஆ?
இரக

அணேலா? அKம தாேனா?

உ8* அள வ!த ேதவேரா? னிவேரேயா?

வர கடவாக7 அ+ல மா8றல மைல! ேபானா;

;ரக உ7ளாேர! 'எனா கதின, ெபாம+ தீ!தா.
உ#!தன

6.23.18

'எற ,ர+ேக Fடண எ* சா ப அறித+ (8854-8855)

வ! அய+ நி*, ,றி வா! FA அவி மான9
சி!திய கணி நீர ஏ/,வா த ைம ேத8றி,

'அ!தமி+ ,ணதீ யாவி, அ=கினி? 'எறா; 'ஐய!

உ#!தன ! உ#!ேதா ! 'எற Fடண உைரைய ேகடா.

6.23.19

'ம8* அய+ நிறா யாவ? ' என, மாதிG , வாழி!

ெகா8றவ! அKம நிேற; ெதாEதென 'எ* %ற
இ8றில , ஐய, எ+ேல

எE!தன , எE!ேத ! 'எனா,

உ8ற ேப உவைகயாேல, ஓ/கினா, ஊ8ற

மிகா.

6.23.20
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இராம நிைலைய9 சா ப வினவியறித+
'விாிIச ெவ பைட எறா5 , ேவததி ேவத
அாி!தம தைன ஒ*

ஆ8றில எK

அன

ஆ8ற+

ெதாி!தென; ேன, அனா ெச#த எ? ெதாிதி 'எறா;
'ெப!தைக ப ெவ7ள யி+ உளா, ெபம! 'எறா.

6.23.21

சா ப அKமைன ம! ெகாணக என+
'அனவ தைம கடா+ ஆ8*ேம? யாைக ேவேற;
இKயி ஒேற Oல இவ

ஒவேர யா+;

இன கடக தாழா இெபாE இைமபி ன

ெகானிய+ வயிர ேதாளா# ம!ேபா# ெகாணதி 'எறா.
ம! ெகாணவதா+ உளதா

6.23.22

பய

'எEப ெவ7ளேதா , இராமK , இைளய ேகா@ ,
E

இD உலக O* , ந+லற Oதி தாK ,

வEவ+ இ+ மைறG , உனா+ வாA!தன ஆ, ; ைம!த!
ெபாE இைற தாழா, எ ெசா+ ெநறி தர க) ேபாதி.

6.23.23

சா ப மமைல, வழி%ற+ (8859-8861)
'பி; உள இ கட+ என ெபய!தத8பி ேயாசைனக7 ேபச நிற
ஒபதினாயிர

கட!தா+, இமயெமK

தெபைம ஓ இரடாயிர

,லவைரைய உ*தி; உ8றா+,

உள ேயாசைன; பி தவிர ேபானா+,

; உள ேயாசைன எ+லா 8றிைன, ெபா %ட
6.23.24

ெச* உ*தி 'ெமா# ப!

63

இ மைல, ஒபதினாயிர

உளதா

ேயாசைனயி நிடத

எK

ெச மைல, உளவாய அதைன ேயாசைன கட!தா+ ெச* கா)

எ மைல, ெபாி ஆய வடமைலைய; அ மைலயி அகல எணி,
ெமா#மைல!த திேதாளா#! ப ஈ ஆயிர
ேமவிைன கட!, அபா+ ஒபதினாயிர
ேந அ=,

நீலகிாி; தா இரடாயிர

ேயாசைனயி 8* . 6.23.25

உள ேயாசைனைய விடா+,

உளேயா சைனயி நி8, ;

மாதி! ம8* அத8, அபா+ ேயாசைன நாலாயிர ம! ைவ,

காவைரைய கா=தி; ம8* அகாண இய, கைரG

கா).

6.23.26

நா+வைக ம!களி ந+ இய+; %*த+
'மாடாைர உ#வி,

ம! ஒ* , உட+ ேவ* வகிக7 ஆக

கீடா5

ெபா!வி,

மீேடG

த

ஒ ம! , பைடகல/க7 கிைளப ஒ* ,

உைவ அ?வ ஓ ெம# ம! , உள; நீ, Fர!

ஆ ஏகி ெகாணதி 'என அைடயாளெதா
6.23.27

சா ப இ

உைரதா, அறிவி மிகா.

ம!கைளப8றி தா அறி!த வரலா8ைற %றிய (8863-8864)

இன ம! ஒ நா, , பேயாதிைய கலகிய ஞா*, எE!த; ேதவ
உனி அைமதன; மைற, எடாத பரIHட இ@லக
த இ தா7 உ7ளடகி ெபா ேபாAதி யா ரச

O*

சா8* ேவைல,

அனைவ க, உயா@த5 , ெதா+னிவ அவ8* இய+ எ8, அறிவிதாரா+.
6.23.28

'இ ம! கா உைறG

ெத#வ/க7 எணிலவா+; இர/கா, யா, ;

ெந# ம/, படரகி+லா ெநேநமி பைடG

அவ8*டேன நி8, ;

ெபா# ம/கி நி+லாதா#! ;ாிகிற காாியதி ெபாைள ேநாகி
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ைக ம/, ெதாட! உைன 'காவா#' எ* அ;ற
எறா.

ேபா# கர,

6.23.29

மாதி மமைல ெகாணர ேபெவத+
'ஈ/, இேவ பணி ஆகி+, இற!ேதா

பிற!ேதாேர : எ ேகா8, யா ,

தீ/, இைடU* எ#தாம+, தெதி ேபா# '
என9 ெசா+, அவைர தீ!தா
ஓ/கின வா ெந கைட உ8றன, ெபா
ேதாளிர

திைசேயா ஒக

F/கின; ஆகாயைத விE/கினேன என
வள!தா ேவத

ேபா+வா.

6.23.30

அKமன ேபவி ெபைம
ேகாேளா தாரைகக7, ேகா அைமத
மணி ஆர ேகாைவ ேபாற;

ேதாேளா ேதா7 அகல

ஆயிர

ேயாசைன

அள@ ெசா+ல ஒணா;

தாேளா தா7 ெபயக, இடமில ஆயின
இல/ைக; தட ைக Fச,
நீேளா திைச ேபாதா; விைச எEவா
உவதி நிைல ஈ அ மா.
வா+ விைச, ைக நிமி, வாயிைனG
சிறி அகல வ,, மான
கா+ நிலதினிைட ஊறி, உர

ெநகி

கEதிைனG Hகி கா)

ேதா+ மயி ,!தள சிப, விைச எE!தா,

6.23.31
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அD வில/ைக, ள/கி9 :A!த

ேவைலயி+ ;, அE!திய ஓ மர கல ேபா+
Hாி உைலய விசய ேதாளா

6.23.32

அKமன ேவகதா+ நிகA!தைவ (8868-8869)
கிழி!தன, மாமைழ ,ல/க7, கீட, நீ
ேம8, ;

அக+ ேவைல; கிழ,

ெபாழி!தன, மீ; ெதாட! எE!த, ெபா;
இன , த ,ல , பிற@ , ெபா/கி;

அழி!தன வானவ மான , ஆகாய

திைசயினி+ ேப அசனி என

விE!தன, நீ கட+ அE!த; ஏறின ேம+,
கீறின ேபா# திைசக7 எ+லா .

6.23.33

பா#!தன, அ/, அெபாEேத; பவைரக7
எைன பல@

வடபாக9

சா#!தன' ேபட+ பிற!த சடமாத
Fச தாைத சால

ஓ#!தன 'எ* உைர ெச#ய, விH >
படகிறா உ ேவகதா+,
கா#!தன ேவைலக7; ேமக
எாி!த ெப/கான

காி!தன; ெவ!
எ+லா

அKம ேபவைத ேநாகி ேதவ ;கAத+ (8870-8871)
கட ேன நிமி! ஓட, கா+ பிேன ெதாட!
ஓட, க)தி ெச+வா

உட+ ேன ெசல, உ7ள

கைட ,ைழயா#9 ெசல,

ெச+வா உைவ ேநாகி,

6.23.34
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'அட+ ேன ெதாட/கியநா7, ஆAகட+, :A
இல/ைக எK

அரக வாE

திட+ !நீ இைடப மறிதில
ந ய எறா ேதவெர+லா .

6.23.35

ேமகதி பத கட!, ெவ/கதி
தகதி

விைரவி+ ெச+5

மாகதி ெநறி, அபா+, வானமீ
,ல

விள/,

வர ; நீ/கி,

ேபாகதி ெநறி கட!தா ;கட/க7
பி8பட ேபா#, '>வி வ!த

ஏக அ!தண இைக இனி9 ேச#
அறா

'என எE! ெசறா.

விவழி9 ெச+5

6.23.36

அKமைன க விணவ பலவா* %*த+

வான நா உைறகிறா, 'வய க5ழ
வ+விைசயா+, மாய ைவ,

தான நா எEகிறா 'எ* உைரதா
சில சிலக7 'விாிIசதா த

ஏனநா எEகிறா 'எ* உைரதா
சில சிலக7 'ஈச அ+லா+

ேபான நா)ைட ேபாக வ+லேரா? இவ
க ;னித 'எறா.

அKமைன திமாலாகேவ எ=த+
'ேவ உவ

ெம# ேவத

ெகா எE!, விைளயாகிறா,
நா,

தீ உவ அ+லாத திமாேல இவ'
எறா, 'ெதாிய ேநாகி

6.23.37
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கா ' என இைமபத க ;ல
அக5 ; இK

மீ வ

தர

காமி,

அ+ல, F உலக

கட!

;, '

எறா, ேமேம+ உ7ளா.

6.23.38

அKமKைவ ப8றி பலவா* எ=த+
'உ' எறா சிலசிலக7; 'ஒளி' எறா.
சிலசிலக7 ஒளி ேமனி

'அ' எறா; சிலசிலக7 அட,
அ;ற

நி* உலக

ஆ,

'க' எறா, சிலசிலக7; 'ம8*' எறா,
சிலசிலக7; கடைல தாவி9

ெச ெவறா நிைல ஒ*
அைன

ெதாிG

ெதாியகிலா உல,

ெச+வ.

6.23.39

அKம ேவகதா+ உடான ஒ
வாச நா7 மலேராத உலக அள@
காச

நிமி!தன, ேம+வான

ஆன

ஆயின எ+லா கர!த தன உ
இைடேய கனக ேதா7க7

Fச, வா க உாிIச, விைச எEவா
உட+ பிற!த ழக

வி ம

ஆைச காவல தைலக7 ெபாதிெரறி!தா
விதி எறி!த அட ேகாள .

அKம ேபவ

உலகளக எத பாதைத ஒ ேதாற+

ெதாத நா7 மாைல வாேனா னிவேர தல ெதா+ேலா,
அத நா மைறக7 ஓதி வாAத, வா7 அ@ண ேவ!த

6.23.40
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ெகாத நா7, அள! ெகாட ,றளனா ,றிய பாத

எத நா7 ஒத அண+ எE!த நா7, உல,, எ+லா .

6.23.41

வானவ தேலா ெசாாி!த மல தயவ8றா+ அKம க8பக தேபால
ேதா*த+
ேதவ

னிவ தா , சித

O@லகிைட ேஉளா
$வின மல

சா!

ெதாிைவமா ,

உவைகயா+ ெதாட! ெமா#தா

Hண

மணிG

ெதாத,

>@ைட அமர ெத#வ த என, விH பி+ ேபானா.

6.23.42

அKம கயிைலக மகிA! ேபாத+
இமய மா+ வைரைய உ8றா; அ/, உள இைம; இேலா ;
கைம உைட னிவ, ம8*

அறெநறி கல!ேதா; எ+லா ;

உைமெயா பாக ைவ,

கயிைல க; உவைக உ8றா.

'அைமக, நி கம . " எ* வாAதின; அதK, அபா+;

6.23.43

சிவ அKமைன உைம,கா) %*த+
வட,ண திைசயி+ ேதா* , மEவலா ஆ ைவ,
தடவைர அதைன ேநாகி, தாமைர ைகக7 %பி,
பட,வா தைன, அண+ பரமK

வி பி பா

தடைல உைம, கா) வாGவி தநய எறா.
உைமயி வினா@,9 சிவ விைட பகத+
'எ, இவ எE!த தைம? ' எ*, உல, ஈறா7 ேகப

'மனவ இராம $த ம!திேம+ வ!தா; வIச

தெ நக இல/ைக தீைம தீவ திண ; ேச!,

6.23.44
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ெவ ேபா கா= , நாைள 'எறா.

ந+ 4த+! நா

அKம ஏம%டைதG

6.23.45

நிடதைதG ைறேய அைடத+

நாம ேயாசைனக7 ெகாட ஆயிர

ந@ நீ/கி,

ஏம %டதி உ ப எ#தி நி*, இ*தி இ+லா
காமேம 4க

ெச+வ கட@ள ஈட

கடா;

ேநமியி விைசயி ெச+வா நிடததி ெந8றி உ8றா.

6.23.46

அKம ேமமைலைய அைடத+
எ=, , அள@ இலாத அறிவிேனா இ! ேநா,

க=, , க

ெத#வ மனதி8, க)ய ஆனா,

ம=, , திைசக7 ைவத வர பி8, , மலேரா ைவ,

வி=, , அளைவ ஆய ேமவி மீ ெசறா.

6.23.47

ேமமைலயி+ நாவ+ மரைத அKம பாத+
'யாவ நிைலைம தைம இன, எ* 'இைமயா நாட
ேதவ
நாவல

ெதாிகிலாத வடமைல, உ ப9 ெசறா;

ெப!தீ@ எனா நளிகட+ வளாக ைவபி+

காவ+ O* உலக ஓ

கட@7 மா மரைத கடா.

6.23.48

ேமமைலயி நவி+ உ7ள பிரமைன க வண/,த+
அன மா மைலயி உ ப, உல, எலா அைமத அண+
தனக அதைன ேநாகி, அத ந நாப நாம

ெபாமல Cட

தேம+ நாக ெபாய ேதா*

தைமG க ைகயா+ வண/கினா தம

ேபா+வா.

6.23.49
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அKம ைவ,டதி+ நாரணைன கவண/,த+
தவன

ஒறி+ வாேனா தைல தைல மய/கி தாழ,

ெபா அ னிவ ேவத

;கA! உைர ஓைத ெபா/க,

ம விாி ளப ேமா மாநில கிழதிேயா
திெவா

இ!த, Oல ேதைவG வணக

ெச#தான

6.23.50

ஈசைன க வண/,த+
ஆயத வடகீA பாக ஆயிர

அக ஆற

கா#கதி பரபி, ஐ! கதிக கமல கா)

$யேப உலக

O*

$விய மலாி :A!த

ேசயிைழ பாக, எேதா7 ஒவைன வணக

ெச#தா.

6.23.51

திைச காவலாி+ இ!திரைன க வண/,த+
ச!திர அைனய ெகா8ற தனி,ைட தைலேம+ ஓ/க,
H!தர மகளி அ/ைக9 சாமைர தெற+ $வ,
அ!தர வான நாட அ)ெதாழ, ரச

ஆப,

இ!திர இ!த தைம க உவ!, இைறIசி ேபானா.

6.23.52

திைச காேபாைர காட+
>அல மரைத ேபால அ!தர
ேதவத

விாி! ெபா/,

இைகயான ேமவி சிகர ைவபி+

Oவைக உலக :A!த ர திைச ைறயி கா,
காவல எம நிற தைமG ெதாிய கடா.
:ாியைன க ;*த+
அதட/ கிாிைய நீ/கி, அதைல அைட!த அண+,

6.23.53
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உதர ,ைவ உ8றா; ஒளியவ கதிக7 ஊறி,

ெச8றிய இ7 இ* ஆகி விள/கிய ெசயைல ேநாகி
விதக, 'வி)!த 'எனா, ')!த எ ேவக

'எறா.

'ஆதியா உணரா ன

அம! உதவி, அ+

பாதியா+, அைனய ப

அக8*வா பாவிேத8,9

ேசாதியா உதய

ெச#தா; உ8றேதா ணித+ ஆ8ேற;

ஏ யா ெச#வ? எனா, இட உ8றா, இைண இலாதா.
கா+ திைச H/க9 ெச+5

6.23.55

கைமயா கதிாி ெச+வ

ேம+திைச எEவா அ+ல; வி)!த

மா8றின வடபா+ ேதா*
சா8றின என ப

6.23.54

அ*; ேம

எப மைறக7 வ+ேலா

தணி!தன தவதி மிகா.

6.23.56

உதர, நாைட கா=த+ (8892-8893)
இவேர ேதாறி எ*

ஈ* இலா ஆG7 எ#தி,

ஒவேரா ஒவ, உ7ள
ெபா அ

இப

தி உைற கமல

உயிெரா

#, ;ணிய

அன நாைடG

ஒேற ஆகி,
;ாி!ேதா ைவ,

ெதாிய கடா.

6.23.57

வனி நா)ய ெபா ெமௗ வானவ, மலாி ேமலா
கனி நா7 திைவ9 ேச

கணK , ஆ?/ காணி

ெசனி நா7 ெதாிய+ Fர தியாகமா விேநாத ெத#வ

ெபானி நா உவைம ைவைப ;லெகாள ேநாகி ேபானா.
அKம நீலமைலைய கா=த+
விாியவ ேம எK

ெவ8பினி மீ ெச+5

ெபாியவ; அயனா ெச+வ

ெப8றவ; பிற;

ேப!தா;

6.23.58
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அாியவ, உலக

எ+லா

அள!த நா7 வள! ேதா*

காியவ என நிற நீல மா+ வைரைய கடா.

6.23.59

மமைலைய கா=த+
அ+ ,ற அல/, ேசாதி அ மைல அகல ேபானா,
ெபா,ற
ந+,ற

அைனய ேதாளா ேநாகினா; ;லவ ெசான

அதைன கடா, உண!தன 'நாக

எ+ ,ற எறிG

ெத#வ ம! அைடயாள

உ8ற

'என.

6.23.60

ம! கா, ெத#வ/க7 ேகடவ8ைற மாதி விள,த+ (8896-8897)
பா#!தன; பா#தேலா , அ மைல பாதல9
சா#!த; கா,

ெத#வ

சதன; க வ!

கா#!தைன; நீதா யாவ? க எெகா+? கழ*க என
ஆ#!தவ; உ8ற தைம அவ8றிK, அறிய9 ெசானா.

6.23.61

ம!திைன மீ/ ெகாணக என9 ெசா+ ெத#வ/க7 மைறத+
ேக அைவ, 'ஐய! ேவ)8* இய8றி, பி ெகடாம+ எ பா+
கா' என உைர, வாAதி கர!தன, கமல கண
வா7 தைல ேநமி ேதாறி, மைற!த; மணி+ நி*
ேதாடன, அKம ம8* அ ,றிைன, வயிர ேதாளா+.

6.23.62

மமைலைய ைகயா+ அைசத+
'இ/, நி* இனன ம! எ* எணினா+

சி/,மா+ கால ’எ* உண

சி!ைதயா

அ/, அைத ேவெரா அ/ைக தாகினா
ெபா/கிய விH பிைட க) ேபா,வா.

6.23.63
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மாதி மமைலைய ஒ ைகயி+ ஏ!தி9 ெச+5த+ (8899-8900)
ஆயிர

ேயாசைன அக* மீ உய!

'ஏ’எK

மாதிர ஒ ைக ஏ!தினா

ஆயிர

ேயாசைன :A!த அ மைல

தாயின உல, எலா தவA!த சீதியா.

6.23.64

அதைல அனவ அைனய ஆ ைண
இதைல இவ

விைரவி எ#தினா

ைகதலதா+ அ) வ

காைலயி+

உதம8, உ8றைத உண வா

அேரா.

6.23.65

இராம க மலத+
விடன மட!ைதய மனைத ேவெரா
கடன கள@ அ*

கைண ஆ என

ெகாடன ெகாபன வர/க7 ேகா7 இலா
;டாீக

ைண நயன

இராம சா பைனG

>தன.

FடணைனG

ேநாகின கர)க, அரH
ஆகிய நிதK

கா=த+

ேநா;கA

அEத கணின

$கிய தைலயின ெதாEத ைகயின

ஏக8* அ, இ! இர/,வாகைள;
இராம அD விவைரG
'ஏவிய காாிய

உசா@த+ (8903-8905)

இய8றி எ#திைன

ேநாவிைல; Fடணா! எ* ேநாகி பி

சா@ அ

6.23.66

ெப ;கA9 சா பதைன நீ

6.23.67

74

ஆவி வ!தைன ெகா+? 'எ* அளினா அேரா.

6.23.68

'ஐயமீ; நம, உ8ற அழி@ இ ஆத
ெச#வைக பிறி இைல; உயிாி தீ!தவ
உ#கில; இனி9 ெசய8, உாிய உ எனி
ெபா#யிP! ;க5தி ;லைம உ7ளதீ!
சீைத எ* ஒதியா+ உ7ள

ேத பிய

யா என உணேக! உலக

ஓதி

6.23.69

ேபைதேய சி*ைமயா+ உ8ற ெப8றிைய
காைத வ பழிெயா

திதி கா)ேன.

6.23.70

இராம ெபெசா+ ேகட தேபைதைம நிைன! வ!த+
"மாைய இ மா ” என எ பி வா#ைமயா+

$யன உ*திக7 ெசான ெசா+ ெகாேள

ேபாயிென ெப உைர மறா; ேபாகலா+
ஆன இபழிGைட மரண

அபினீ!

இராவணைன க அம;ாி!

6.23.71

ெகா+லாவிடைத நிைன! வ!திய

'கடென இராவண தைன ககளா+;
ம அம ;ாி!தென வயி; ஆயி

ெகா)ெல உற@ எலா

ெகா மாள நா

இல,வைன பிரமாதிர

ெதாகலாகாதெற நிைன!திர/கிய

பைட தீவிைன பய!த பபினா+.

"ேதவத பைடகல ெதா தீயவ

சாவ கா

" எ* இளவ+ சா8ற@

ஆவைத இைச!தில அழிவ எவயி

6.23.72
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ேம@த+ உ*வ ஓ விதியி ெவ ைமயா+.

6.23.73

இராம இல,வKட நி+லா ேபாயத8, வ!த+
"நிறிெல உட எறிபைட, நீதியா+
ஒறிய >சைன இய8ற உனிேன;

ெபாறின நமெரலா ; இளவ+ ேபாயினா;
ெவறில அரகைன விதியி ேமைமயா+.

6.23.74

இராம இறதேல நலெமன எ=த+
ஈ இ! இைவ இைவ இய ;

ஏைழைம

ேவவ அ*; இனி அமாி F)ய

ஆதைக அபைர அமர நா)ைட

காடேல நல ; பிற கட இ+ைலயா+.
எ பிைய இழ!தபி ஏ

6.23.75

ேவேட என+ (8911-8915)

'எ பிைய ைணவைர இழ!த நா இனி

ெவ ;ேபா அரகைர கி ேவ அ*

அ பினா+ இராவண ஆவி பாAப

உ ப, உதவி ேம+ உ*வ எ அேரா?
'இைளயவ இற!தபி எவ

6.23.76

எ என,?

அள@ அ* சீதி எ? அறெம? ஆைம எ?
கிைள உ* H8றெம? அரH எ? ேகைம எ?
விைள@தா எ? மைற விதி எ? ெம# ைம எ?
'இரக

பாAபட எ பி ஈ* க

அரகைர ெவ* நி* ஆைம ஆ7வேன+

6.23.77
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மர க வக7வேன! வIச எனி+ ஆ?

6.23.78

கர,ம அ+ல ஓ கட உடா,ேமா?
"தாைதைய இழ!தபி சடாG F#!தபி
காத ைணவ
ேகா அ* த பிG

)ய கா உழ+

விளிய ேகா7 இல

சீைதைய உவ!ள " எப சீாிேயா.
ெவறென அரகைர ேவ

6.23.79

F#! அற

ெகாறென அேயாதிைய ,*கிேன ,ண
இைண த பிைய இறி யா உேள

6.23.80

ந* அரH ஆ?மா சால ந* அேரா.

இராம இறேப என %ற9 சா ப %*வ உளதென+
ப)யிேம+ காத யா

பாகல

'),ெவ உட’என )ய %ற5

அ) இைண வண/கிய சா ப 'ஆழியா#!
ெநா),வ உள’என 4வ+வதாயினா.

6.23.81

சா பவ ெசான (8917-8926)
'உைன நீ உணகிைல; அ)யேன உைன
னேம அறி,ேவ; ெமாழித+ தீ அ;

எெனனி+ இைமயவ எ=, ஈனமா ;
பினேர ெதாி,தி; ெதாி@ இ+ ெப8றிேயா#
'அ

;ய அய பைட ஆத+ ேதறிேன

உ பிைய உல; அ

வலைத ஒத

ெவ ; ேபா களதிைட விEத ெவறியா+;
எ

6.23.82

ெப! தைலவ! ஈ எண

உைமயா+.

6.23.83
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'அனவ பைடகல
தைனG

அமர தானவ

வி) உயி ,), ; த8பர!

உைன ஒ* இைழகில ஒழி! நீ/கிய;
இன

அளைவ ஒ* எண ேவேமா?

6.23.84

'ெப!திற+ அKம ஈ உண@ ெப8*ளா

அ!ய ,* அள@ இ+ ஆ8றலா

"ம! இைற ெபாEதினி+ ெகாண,வா#! ” என
ெபா!தின வடதிைச க) ேபாயினா.

6.23.85

'பனிவைர கட!தன பபத/களி

தனி அரH அத;ற

தவி! சா!ளா

இனி ஒ கணதி வ! எ# ; ஈ*
னிவ ப

6.23.86

நீ ைடதி ெதா+ைலேயா#!

'யா அலா+ எ!ைதயா# உலைக ஈ*ளா

தா அலா+ சிவ அலா+ ேநமி தா/கிய
ேகா அலா+ எைனவ

உண

ேகா7 இல

ேவனலா ேமனியா#! ம!ைத ெம#Gற.

6.23.87

'ஆக கைட!த நா7 அமிAதி வ!தன;
காநிற அண+த ேநமி காபன;
ேமவி உதர ,வி ேம+ உள;
யா

உ8* உணகிலா அரண

எ#தின.

ேதாறிய நா7த+ யா

ெதா)ல;

O* என ஒறிய உலக

ைன நா7

6.23.88

ஆற ேப அணேல! அவ8றி ஆ8ற+ ேக7

ஈறவ இறபிK

ஆவி ஈGமா+.

6.23.89
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'ச+ய

அக8*வ ஒ*; ச!க7

;+5ற ெபாவ ஒ*; ேபாயின
ந+5யி ந+,வ ஒ*; ந+ நிற
ெதா+ைலய ஆ,வ ஒ*; ெதா+ைலேயா#!

6.23.90

'வவ திண ; நீ வ!த+; மாதி
தெநறி தமேம காட தாAகில;

அைமய அ* 'எனா அ) வண/கினா;
இைமG

ைடபவ ஏ ப+ எ#தினா.

6.23.91

இராம சா பனைரைய ஏ8கிறேபா வடதிைசயி+ ஒெயEத+
"ெபாமைல மீேபா# ேபாக >மியி

ந+ ம! உத@

அவய

என5

" எ* உைரத ந+5ைர,

இ+ைல எ* அயிகிேற அேல
வடதிைச எE!த ஓ/, ஒ.

வடதிைசயி+ சட மாத

6.23.92

ேதா*த+

கட+ கிள! எE! ேம+படர காவைர

இைட இைட பறி! வி ஏற இ8* இைட
தைட இல உட8** சட மாத
வடதிைச ேதாறிய ம*க

உ8றதா+.

6.23.93

விமீ தயன நிைல,ைலத+
மீ,ல

,ைல! உக ெவயி ம)ல

தா,ைல! உயமதி தEவ த உைழ
மா,ல

ேத,ல

ெவ ெகாள மய/கி ம) வா
கல/கிய நறவி ெசறவா+.

6.23.94
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அKம ஆத+
ேவ ண $ெரா விH ைப மீ9 ெசல
ேபாதன மைலெயா மரK

;ேபா+

$தன ேவைலைய; கா ேதாற5

6.23.95

ஆதன அைனயவ அர!ைத ஆ8*வா.
அKம ஆெபாயி சிற;
மைழக?

உைழய@

கட+க? ம8*
விH ப@

8*

ம

ஒத8, ஒள

,ழீஇயின ,றின ெகா7ைக ெகாடதா+

6.23.96

உEைவயி சினதவ ஆத ஓைசேய.
அKம கடைன ஒ ேதா*த+
எறிதிைர ெப/கட+ கைடய ஏ8ற நா7
'ெசறிHட ம!தர

ததி ெச*’என

'ெவறி ெகா+ 'எனெகா விH பி மீ9ெச5
உ*வ க5ழேன ஒ ேதாறினா.

6.23.97

அKம வாGைவ ேபா5த+
>தர அரெவா மைல! ேபான நா7
ஓதிய ெவறிய உட8*
ஏத

ஊ8றதா

இ+ இல/ைக அ கிாிெகா எ#திய

தாைதG

6.23.98

ஒதன உவைம தன, இலா.

அKம தைரயி+ அ)ைவத+
'ேதாறின 'எK

அ9ெசா+ ன

வ!
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ஊறின நில அ); கட@7 ஒ/க+தா

வாதனி நிற வIச ஊ வர

ஏறில ஆத; அKம எ#தினா.
மமைலயி கா8*பட@ட எ+ேலா
கா8* வ! அைசத5

6.23.99
உயிெப8ெறEத+ (8935-8936)

கட@7 நாடவ

ேபா8றிட வி! உவ! இ!த ;ணிய
ஏ8ற

ெபவ அழெகா எ#தினா

%8றிைன ெவ* த உவ

%)னா.

அரகத

யாைகக7 அழி@ இ+ ஆழியி+

மர ,ல

தல@

6.23.100

கரக+ உ8* ஒழி!தன ஓழிய கடன
,ர, இன

உ#! வாA!தன;

உ#!த %ற+ ேவேமா?

6.23.101

இல,வ உண@ ெப*த+
கழற ெந/கைண கர!த ;; க

அழறன ,ளி!தன அ/க ; ெச/கக7
Hழறன; உல, எலா ெதாEத ஓ/கைல;
,ழற >/ ,Iசியா உண@
ம8றவக?
யாவ

%)னா.

உயிெப8ெறEத+

எE!தன ஆத ஏAகட+

தாவ

ேபெரா ெசவியி+ சாத5

ேயாக

நீ/கின என இளவ+ ஓ/கினா.

ேதவத

6.23.102

வாAெதா ேகட ெச/கணா

இராம இல,வைன தEவி யதீத+

6.23.103
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ஓ/கிய த பிைய; உயி வ! உ7?ற
F/கிய ேதா7களா+ தEவி ெவ!ய

நீ/கின இராமK ; உலகி+ நிறில
தீ/, உள; ேதவ
மகிA9சி ஆரவார

ம*க

தீ!தன.

6.23.104

(8940-8941)

அர ைபய ஆ)ன; அமிAத ஏA இைச
நர ; இய+ கினர

தல நைமேய

நிர பின; உல, எலா உவைக ெந# விழா
பர பின! னிவ
ேவத

ேவத

பா)னா.

6.23.105

நி* ஆதன; ேவத ேவதிய

ேபாத

நி* ஆதன; ;கE

ஆதன;

ஓத

நி* ஆதன; ஓத ேவைலயி

சீத

நி* ஆதன; ேதவ சி!தைன.

பிரமாதிர

6.23.106

இராமைன வண/கி9 ெச+5த+

உ!தின பி ெகாைல ஒழி@ இ+ உைமG
த!தைன நீ; அ நின,9 சா* எனா

H!தர வி+ைய ெதாE :ழவ!
அ!தண பைடG

நி* அக* ேபாயதா+.

6.23.107

ம! ெகாண!தவிய மாதிைய தE@த+
ஆய காைலயி அமர ஆ எழ

தாயி அபைன தEவினா தனி
நாயக ெப!யர

நா

அற

$ய காத+நீ ? ; கணினா.

6.23.108
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தைன தEவிய இராமைன அKம ெதாEத+
எE ,/,ம திவி ஏ! ேகா
உEத மாபினா உகி உ7?ற
தEவி நி8ற5 தாA! தா?ற

ெதாEத மாதி, இைனய ெசா+னா.

6.23.109

இராம அKமைன ;கA! வாAத+ (8945-8948)
னி ேதாறிேனா ைறயி நீ/கலா
எனி ேதாறிய யாி ஈ* ேச
மனி ேதாறிேனா

ன ; மாே◌ளா

நினி ேதாறிேனா

ெநறியி ேதாறினா#.

'அழிG/கா+ த

6.23.110

உதவி ஐயேன!

ெமாழிG/கா+ த உயிாி 8*ேமா?
பழிG

கா அ

வழிG

பைகG கா எைம

கா ந மைறG

'தாA@

காதைன.

6.23.111

இ/, இைற ெபாE தாA!தேத+

வாழி எ பிேம+ அ; மாட வா
ஏE

FG ; எ பகவ? எ+ைல நா7

ஊழி காண நீ உதவினா# அேரா!
'இ* Fகிலா எவ

6.23.112

எ ெமா

நி* வாEமா ெந) ந+கினா#;
ஒ*
எ*

இன+ ேநா# உ*கிலா நீ

வாAதியா+ இனி எ ஏவலா+!

ம8ைறேயா அKமைன வாAத+

6.23.113
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ம8ைறேயாக?

அKம வைமயா+

ெப8ற ஆGளா பிற!த காதலா
H8*

ேமவினா; ெதாE வாAதினா;

உ8றவா* எலா

6.23.114

உணர %றினா.

மமைலைய உாிய இடதி+ ெகாேபா# ைவ,மா* சா ப %*த+
(8950-8951)

உ#த மா ம! உதவ ஒனலா

ெபா#த சி!ைதயா இ*த+ ெபா#,மா+
ெமா#த ,ைற அ Oல ஊழிவா#

6.23.115

ைவ மீ)யா+ வர ; இ+ ஆ8றலா#.
எ* சா பவ இய ப ஈ அேரா

ந* சால! எ* உவ! ஒநாழிைக

ெச* மீ7ெவ எ* எE! ெத#வமா

6.23.116

,* தா/கி அ ,ாிசி+ ேபாயினா.
-----------------

6.24 களியா படல (8952 - 8972 )
அய கைணயா+ பைகயழி!ததாக கதி இராவண களியாட

கா=த+

இன இ தைலய ஆக, இராவண எE! ெபா/கி,
தைனG/ கட! நீட உவைகய, சைம!த கீத
கினர தேலா பாட, கதிைட கிட!த ெகைட
கனி ந மயி+ அனாைர ெந/களி ஆட

கடா.

அர ைபய தேயா வத+
அர ைபய, விIைச மாத, அரகிய, அ@ண மாத

6.24.1
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, ைப அ
க பிK

ெகா/ைக நாக ேகாைதய, இயக ேகா இ+

இனிய ெசா+லா, சிதத கனிமாக7,

வர ; அ* H ைமேயாக7, மயி+ ,ல

மள வ!தா.

6.24.2

ேமனைக தேயா வத+ (8954-8955)
ேமனைக, விசய வா7 க திேலாதைம, அர ைப, ெம+ எ
ேதந, மழைல இெசா+ உபசி, தலா

ெத#வ

வானக மகளி வ!தா சி+லாி9 சத/ைக ப ப,
ஆனக , ரச , ச/க , ெடா

6.24.3

இரட, ஆ).

ேதா உட H? , $/, , ,ைழக? , Hளி+ ேதா*

ஏ உட பH ெபா >@ , திலக , இலவ9 ெசDவா#

Oட *வ+  , 7?ட ளாி9 ெச/க,

கா உ ;,!த என கல!த கைற ெவ தி/க7

6.24.4

ெப)ாி ஒளியா+ இ7 நிைலெகட+
ைள ெகாE/ கதிாி க8ைற *வ+ ெவநில@ , Oாி
ஒளிபிழ ; ஒE,
விளைகG

>ணி உமிA இள ெவயி5 , ஒ ெபா

விள, ேமனி மிளிகதி பர; , Fச,

வைளத ேப இ? கேடா அறி@ என, ம?
க7ளி ேவக

மாேதா.

6.24.5

பர@த+

ந+ெப/ க+வி9 ெச+வ

நைவ அ* ெநறிைய நணி

 பய உண!த $ேயா ெமாழிெயா

பழகி, 8றி,

பி பய உணத+ ேத8றா ேபைதபா+, வIச ெச#த
க8பைன என ஓ) கல!த, க7ளி ேவக .

6.24.6
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க7?ேடா நிைல
பலபட *வ+ வ! பர!தன; பனித, ெம# ேவ;
இல@ இதA ); +ைல எயி* ெவ நிலைவ ஈற;
ெகாைலபயி+ நயன ேவ ெகாE/கைட சிவ!த; ெகா8ற9
சிைலநிக ;வ

ெந8றி ,னிதன; விளத ெச#வா#.

மகளித மயக

(8959-8962)

6.24.7

%!த+ அ பார க8ைற ெகா!தள ேகால ெகாட+

ஏ! அக+ அ+,+ ேதைர இக!ேபா# இற/க, யாண
>!கிேலா

>ச+ ேமகைல, சில ; >ட

மா! தளி எ#த, ெநா#தி மய/கின மழைல9 ெசா+லா
ேகாத ேமகைலயிேனா

6.24.8

கி+மணி ,ற/ைக %ட

காதன, %!த8 க8ைற, அ8ற ; அ தைம க

ேவதைவ, 'கீEே◌ளாக7 கீAைமேய விைளதா; ேமேலா

சீதவ ெச#ய தக கமேம ெச#தா 'என.

6.24.9

பாணியி த7ளி; கால மாதிைர படா பட
நாணியி ைறயி8 %டா, ஒவழி நைடயி ெச+5

ஆணியி அழி!த பாட+ நவிறன அந/க ேவ7த

$ணியி அைடத அ பி ெகா!ெதாழி+ ற!த கணா.
வ/கிய

6.24.10

வ,த கான வய/கிய மழைல வாய

ச/ைக இ+ ெப ப உ8ற திற
சி/க+ இ+ அமிAதிேனா

ைற திற ப த7ளி,

;ளி அளா

ேதற+ என,

ெவ/ ,ர+ எத பாட+ விளிதன, மயக

F/க.

6.24.11
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நாடக மகளிாி மயக
ஏைனய பிற@

(8963-8968)

கடா, இ!திர சால

தா அைவ உவி+ ேதா*

என,

பாவைன தைகைம சாற

மா அம ேநாகி ந+லா, ைம!தைர கா), வாயா+
ஆைனைய விள பி ேதைர அபிநய இய8றி உ8றா.

6.24.12

அE,வ; ந,வ; பா) ஆவ; அய+ நிறாைர
ெதாE,வ; யி+வ; 7ளி $/,வ; வவா# இ ேத
ஒE,வ; ஒ+கி, ஒ+கி, ஒவேம+ ஒவ ;,,

E,வ, ,தி வாக கிA, இைட, Oாிேபாவ.

6.24.13

உயி ;ற உ8ற தைம உணதினா 'உ7ள உ7ள
அயி; இல அறிதி, எேற, அ களி ஆட

ஆக,

ெசயி; அ* சி!ைத ெத#வ திமைற னிவ ேகG
மயி;ற

ேதா*

வ! ெபா)த காம வாாி.

மா பிறA ேநாகினாத

6.24.14

மணிெந/ ,வைள வாக

ேச;ற, அரத9 ெசD வா#9 ெச/ ,ைழ ெவைம ேசர,
கா;* பைடைக க7ள நித, ஓ இ*தி கா),
>பிறA! உவ

ேவறா# ெபா!த ஓதைம ேபாற.

6.24.15

கய+, வ கால ைகேவ+, காமேவ7 கைண, எறா5 ,
இய+வ கி8கிலாத ெந/கணா, இைணெம ெகா/ைக

ய+வ கனக நா= , காIசிG , கி5 , வா/கி,
;ய+வ %!த+ பார க8ைறயி ;ைனய58றா.

 அைம ெமாழிய+ ஆகா கிA இள *வ+ ந+லா,
இதைம எ#த ேநாகி, அரH F8றி!த எ+ைல,
அதெம# அாியி ேசைன ஆக ஆத ஒைத

6.24.16

87

மதெம# மய/க வ! ெசவிெதா*

6.24.17

மத அேற

வானர ேசைனயி ஆரவாரதினா+ களியாட

ம/,த+

ஆட5 , களியி வ!த அமைலG , அதி ஆற

பாட5 , ழவி ெத#வ பாணிG , பவள வாயா

ஊட5 , கைடக ேநா, , மழைல ெவD உைரG , எ+லா
வாட+ ெமமலேர ஒத ஆ; ஒ வதேலா .

6.24.18

இராம இல,வாி வி+நாெணா
தறிெபா களிந+ யாைன ேசவக

த7ளி ஏ/க,

*Hவ+ ;ரவி $/கி =,ற, அரக உக,

ெசறிகழ+ இவ ெத#வ9 சிைல ஒ பிற!த அேற

6.24.19

எறிக+ கைட!த ேம+நா7, எE!தேப ஓைச என.
இராவண க

மE/க+

வா7 நைகயி Oர+ கதிய Eக ேவலா+
,வா %ட எ+லா

வானர ,Eவி ேதாற,

மவாA கட உ7ள

ம*,ற, வதன எK

பவா7 மதி,

6.24.20

அ!நா7 பக+ ஒத இர@ பபா+.

ஒ8றகளா+ நிகA!ததறி!த இராவண ஆேலாசைன மடப

அைடத+

ஈ இைட ஆக வ!தா, அல/க+ மீ ஏறினாேபா#

ஊதினா, ேவ#க7, வ) உவினா, உ8ற எ+லா ,

'தீ இல, பைகஞ 'என, திெகற மனத, ெத#வ
ேபா உ ப!த நி*, ம!திர திைக ;கா.

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

6.24.21
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6.25 மாயா சீைத படல (8973 - 9069)
இ!திரசி தேயா, இராவண ேந!7ள நிைலைமைய9 ெசா+5த+
ைம!தK ம8*ே◌ளா

மேகாதர தேலா ஆய

த!தி தைலைமேயா , திய , தEவ தக

ம!திர எவ , வ!, ம/, உற பட!தா; பட

அ!தர

E தாேன அைனயவ, அறிய9 ெசானா.

6.25.1

மாயி அறி@ைர (8974-8980)
ந கிைள உல!த எ+லா

உ#!திட ந=,

அேற,

ெவ/ெகா! தீைம தனா+ ேவைலயி+ இ)ேலேம+?
இ/,ள எ+லா

மா7த8, இனிவ

இைடU* இ+ைல;

ப/கய அண+ மீளா பைட பE8ற பபா+

6.25.2

இல/ைகயி நி*, ேம பி பட, இைமபி+ பா#!,
வல கிள ம!, நிற மைலெயா ெகாணர வ+லா
அல/கல

தட!ேதா7 அண+ அKமேன ஆத+ ேவ

கல/க+ இ+ உல,, எ+லா காரண

கட ஆ8றா+.

6.25.3

'நீாிைன கடக வா/கி, இல/ைகயா# நிற ,ைற
பாாினி+ கிழிய Fசி, ஆள, பிைழக8 பாலா?
ேபாாினி ெபாவ எ/ேக? ேபாயின அKம ெபா மா
ேமைவ ெகாண!, இD ஊ ேம+ இெமனி, விலக+ ஆேமா?
ைறெகட ேவ) ; நிைன!தேத )ப, பி
,ைற இைல ,ண/க,; எேனா ேகா இலா ேவத

%*

6.25.4
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இைறவக7 Oவ எப? எ இலா எணேம தா;
அைறகழ+ அKமேனா

நா+வேர த+வ அ மா.

6.25.5

'இற!தன இற! தீர; இனி ஒ பிறவி வ!
பிற!தன

ஆகி உ7ேள ; உ#!தன ; பிைழ,

மற!தன ; எனிK , இன

சனகிைய மரபி ஈ!, அD

அற த சி!ைதேயாைர அைடகல

;, ஐய

'மறிகட+ ,), வாைன மெணா
எறிபைட அரக எ+லா
சி*வK
ெவறி ந

நீG
Fர

ெப8றி
6.25.6

பறிக வ+ல

இற!தன; இல/ைக ஊ ,

அ+லா+ ஆள ஒவ? தீ!தா;
எறா, மா, ேம+ விைளவ ஓவா.

6.25.7

'வாைய வாளி ஒறா+ வானிைட ைவ வாாி

ேவைலைய ெவ*, , ப கணைன F)னாைன,
ஆயி ெமா,7 அன அரகேரா, அமாி ெவ+வா?

:ைய ெபா பிேனா

$கிய விசய ேதாளா#!

6.25.8

மாயவா ெசா+ய ேக இராவண சினத+
எ* மாயவா %ற; பிைற எயி8* எழி நாப
மிெதாி! தென ந,, ெவவர உரபி, ேபAவா#

ஒறி ஒ* அசனி என உ, நீ, உைரத மா8ற

ந*, ந*! 'எ* சீறி, உைரதன, நலைத ஓரா.
இராவணன Fரெமாழி
கைர அதைன ேகளா, க எாி கவ ேநாகி,
படன அரக எனி+, பைடகல

பைடத எ+லா

6.25.9
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ெகடன எனி+ வாைக ெகடா எனி+, கிளி அனாைள
வி)ட எணிேயா யா பி)த, ேவைக Fய?

6.25.10

'ைம!த எ? ம8ைறேயா எ? அIசினி வாAைக ேவV!
உய!நீ ேபாF; நாைள ஊழிெவ! தீயி ஓ/கி,

சி!தைன மனிதேரா அ ,ர/கிைன தீேப 'எறா,

ெவ!திற+ அரக ேவ!த; மக இைவ விள ப58றா.

6.25.11

இ!திரசி %*கிறா
உளநா உணத8 பால, உண!தைன ேகாட+ உேட+;
தள மல கிழவ த!த பைடகல

தழ சாதி

அள@ இல அைமய விட இராமைன நீகி அறா+

விைள@ இல அைனய ேமனி தீ)ல மீட அ மா!

6.25.12

மானிட அ+ல; ெதா+ைல வானவ; அ+ல; ம8*
ேமனியா னிவ அ+ல; Fடண ெம#யி ெசான

யா என எண+ தீ!தா எ=*

ஒவ எேற

ேத உ, ெதாிய+ மனா! ேச, அற ெதாி!த அேற.

6.25.13

'அைனய ேவ* நி8க; அன பகத+ ஆைம
விைன எனி அ*; நி* FA!தவ FAக! Fர!
இைனய+நீ; O யாேபா# நி, பைல விைரவி எ#தி,
னி அ* ேவ7வி வ+ைல இய8றினா+ )G

ப .

இராவண உடப நி, பைல ேவ7விைய இைடU* இறி ),
யா? என+

'அன ந+ல ேதயா+; அைமதி 'எ* அரக ெசானா,
ந+மக, 'உ பி %ற, நணலா க நணி,

6.25.14
உபாய
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னிய ேவ7வி 8றா வைகெச ய+வ 'எறா;

'எ, அவ எ#தா வண
இ!திரசி உபாய

இய8றலா

உ*தி? 'எறா.

6.25.15

%ற+

'சானகி உவ மாக9 சைம, அவ7 தைம கட
வாKய அKம ேன, வாளினா+ ெகா* மா8றி,

யாெநI ேசைனேயா
ேபானபி, ;ாிவ ஒ*

அேயாதிேம+ எE!ேத என

அறிகில, யர

>ப.

6.25.16

"இதைல9 சீைத மாடா7; பய இவ இ+ைல " எபா,
அ தைல, த பிமா

தாய

அ ேஉளா ,

உதம நக ேஉளா ஒழிவெர* உ7ள உ7ளி,
ெபாதிய ப

Oள9 ேசைனG

தா

ேபாவா.

6.25.17

'ேபாகில எற ேபா , அKமைன ஆ ேபாகி,
ஆகிய அறி!தா+ அறி, அ!ய ஆ8ற+ ஆ8றா;
ஏகிய கம 8றி, யா அவ விைரவி எ#தி,
ேவகெவ

பைடயி ெகா*, த,ெவ ெவறி 'எறா.

6.25.18

மாயா சீைத அைமக இ!திரசி ேபாத+
'அன ;ாித+ ந* எ* அரகK
ெபாK அைம, மாய

அைமய, அ ெசா+

இய8*வா ைம!த ேபானா;

இன இதைலய ஆக, இராமK,, இரவி ெச ம+,

'ெதா+நக அதைன வ+ைல க)ெகட9 H

'எறா.

6.25.19

Hகிாீவ இல/ைகைய எாிUட இராம இைச@ ெப8* ேகா;ரைதயைடய
வானர/க7 எ+லா ைகயி+ெகா7ளி ெகா7?த+
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'அெதாழி+ ;ாித+ ந*' எ* அண5

அைமய, எணி;

ததின, இல/ைக O$ ேகா;ர உ ப9 சா!தா;
பைட ஏE சாற வானர பரைவ ப8றி

ைகதல ஓேரா ெகா7ளி எத எD உல,

காண.

6.25.20

வானர/க7 ெகா7ளிைய FHத+
எணின ேகா) ப+பைட யா@

ம=* காவ+ திமதி+ வாயி+
ெவநிற ேமக

மினின

Fசி

நணினேபால ெதா+நக நணி.

6.25.21

,ர/,க7 ெகா7ளிைய FHத+
ஆைசக7 ேதா*

அ7ளின ெகா7ளி

மாH அ* தாைன மகட ெவ7ள
'நாச

இDW, உ’என ந7ளி

Fசின வானி மீவிழ+ அன.

6.25.22

ெகா7ளிக7 ேமேம+ ெச+5த+
வIசைன மன வாE
,Iசர

இல/ைக

அனா Fசிய ெகா7ளி

அIசன வண ஆழியி+ ஏ@
ெசIசர

என9 ெசறன ெமேம+.

6.25.23

இல/ைக எாித+
ைக அக+ இIசி காவ+ கல/க

ெச#ய ெகாE!தீ9 ெச* ெந/க

ஐய ெந/கா ஆழிைய அ பா+
எ#ய எாி!தா+ ஒத இல/ைக.

6.25.24
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தீப8றலா+ பறைவக7 விணி+ எE! பறத+
பர+* ெதா+ பEவ எாிப8ற
நிர+* ப+பறைவ ,ல

நீள

உர8றின விணி ஒ எE வண

6.25.25

அர8றி எE!த அட/க இல/ைக.

இராம அ பினா+ இல/ைக மதி8ேகா;ர

விEத+

Oஉல கதவ தேலா

ேமவின வி+ெதாழி+ Fர இராம
தீவ

என9 சில வாளி ெச5த

ேகா@ர

இ8* விE!த ,றி.

6.25.26

அKம மீ வத+
இதைல இன நிகA!தி

எ+ைல

ைகதைலயி+ ெகா கா எE!தா
உ#த ெப/கிாி ேமவி உபா+
ைவத ெந!தைக மாதி வ!தா.

6.25.27

அKம ஆெபா ேக இல/ைக ந/,த+
அைற அரவ கழ+ மாதி ஆதா
உைற அரவ

ெசவி உ8*ள அD ஊ;

சிைற அரவ க5ழ ெகாசீ*
இைற அரவ ,ல

ஒத இல/ைக.

ேமைலவாயி+ அKமைன இ!திரசி ெந/,த+
ேம+திைச வாயிைல ேமவிய ெவ/க
கா8றி மகதைன வ! கல!தா

6.25.28
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மா8ற+ இ+ மாய வ,,

வலதா

%8ைறG ெவ* உய வடைண ெகாடா.

6.25.29

மாயா சீைதயி %!தைல ஒைகயி+ ப8றிெகா சின! இ!திரசி
ெசா+5த+

சானகி ஆ வைக ெகா சைம ஓ
மா அைனயாைள வ),ழ+ ப8றா

ஊந, வா7 ஒ ைகெகா உதா
ஆனவ அ!நிைல இன அைற!தா.

6.25.30

சீைதைய ெகா+ேவ எற இ!திரசிதி ெசா+ைலேக அKம அIசி9
ேசாத+

'வ! இவ7 காரண

ஆக மைல!தீ;

எ!ைத இகA!தன; யா இவ7 ஆவி

சி!ெவ 'எ* ெச* உைரெச#தா;

அ!தமி+ மாதி அIசி 'அய!தா.

6.25.31

இ!திரசிதி ைகயி+ சீைதைய கட அKம நிைல
'கடவேள இவ7 'எப கடா

'விட ேபா5

ந வாA@’என ெவ!தா;

ெகா இைடதீவ ஒேகா7 அறிகி+லா
'உ உயிேரா’என வாG

உல!தா.

6.25.32

இ!திரசி, அKம நீதி %ற+
'யா

இனி9ெசய+ இ+’என எணா

நீதி உைரப ேந’என ஓரா

ேகா இ+ ,ல ஒ நீ ,ண

மிகா#!

மாைத ஒ*த+ வைச திற அேறா?

6.25.33
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'நாகK, ஒ நா+வாி வ!தா#;
Q+க 8* 4ண/க உண!தா#;
பா+க

உ8ற ெப பழி அேறா

மா+க உ8* ஒமாைத வைதத+?
'ம,ைல கிற; வாK

6.25.34

ந/கி

க,ைல கிற; கா=தி கணா+;
எ,ைல கிற; இர/க+ ற!தா#!
ெபெகாைல ெச#ைக ெப பழி அேறா?

6.25.35

'எவயி ந+கிைன ஏ,தி எறா+
நிவய

ஆ ; உல, யாைவG ; நீநி

அவய

ஏ

அறி!திைல; ஐயா!

;ைம ெதாட/க+ ;கA, அழி@ எறா.

6.25.36

இ!திரசிதி ம*ெமாழி
எறன மாதி; இ!திர சி

'ஒ* உைர ேக7; என எ!ைதG

ஊ

ெபா*த+ தீ ; இதி ;கA உேடா?

ந*ைர! 'எ* பிந, உைரெச#தா.

6.25.37

'எ!ைதG இ!த இல/ைக ேஉளா

உ#!திட வானவ யாவ

ஓட

சி!ெவ வாளினி+ எ* ெச*தா
இ!திர சிதவ இன இைசதா.
இ!திரசி அேயாதிேம5

ெச+ேவ என+

6.25.38
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'ேபாமி அடா! விைன ேபாய ேபாலா ?
ஆ

எனி+ இK

அேயாதிைய அமி

காமி; அ இ* கன+காி ஆக

ேவ ; இ ெச# இனி மீ7,ெவ 'எறா.
இ!திரசி இராம த பியைரG
ெகா+ேவ என+

த பிய த ெமா தாய

ஆேயா

ெவ ; க/கன+ Fசி

எைக

உ ப விலகி)K
அ ;ேகளா

6.25.39

தாயைரG

இனி உ#யா;

அவி!தன அ மா!

6.25.40

'இெபாEேத க) ஏ,ெவ; யானி
;பக மான

அதி+;க நிேற;

த;வேர அவ ச/ைக இலா எ

ெவ;* வாளிக7 இ* விைர!தா+?

6.25.41

மாயா சீைதைய ெவ)வி இ!திரசி ேசைனெயா விைரத+
'ஆ?ைடயா#! அளா# அளா#! 'எ*
ஏைழ வழ/,* ெசா+ இர/கா
வாளி எறி!தன; மாகட+ ேபா5
நீ?* ேசைனயிேனா நிமி!தா.

6.25.42

இ!திரசி சீைதைய ெகா*வி ;றபட@ட அKம அலறி விEத+
தெதிைச நி* வடா திைசக
ெபாதிகA ;பக
ஒ*

ேம+ெகா ேபானா;

உண!தில மாதி உகா

ெவறி ெந/கிாி ேபால விE!தா.

6.25.43
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வடதிைசக ேபான இ!திரசி நி, பைல ;க5

அKம நிைலG

ேபாயவ மாறி நி, பைல ;கா;

$யவ ெநIH ய! Hடா
ஓ#வ மாாி ஒ/க உண!தா;

6.25.44

ஏயன பனின இனன ெசானா.
அKம சீைதைய ேநாகி அர8*த+
'அனேம! 'எK ; 'ெபணி அ/ ,ல கலேம! 'எK
'எனேம! 'எK ; 'ெத#வ
'சினேம 'ெச#ய க

இ+ைலேயா யா ? 'எK ;

தீவிைன ெநIச

பினேம ஆய இ+ைல எK
அKம ப

ஆவி

ேப ஆ8ற+ ேப!தா.

6.25.45

அ+ல+

எE! அவ ேமேல பாய எ= ; ேப இடைர த7ளி;

விE!ெவ# உயி வி மி F/, ; ேபா# ெமG ; ெவ! தீ

ெகாE!க7 உயி, ; யாைக ,ைல@* ; தைலேய ெகா உ8*

உE தைர தைன; பிைன இைனயன உைரப ஆனா.

6.25.46

அKம அவலஉைரக7
")!த ந த எண ; O@ல கி8, க/,+

வி)!த '' எ* இ!ேத; மீள ெவ!ய இளி ெவ7ள
ப)!த; விைனய9 ெச#ைக பய!த; பாவி வாளா+

த)!தன திைவ! அ!ேதா தவி!த தம அ மா '

'ெபIசிைற க8பினாைள ெபணிைன கணி ெகா+ல,

6.25.47
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இIசிைற அ8ற ;7ேபா+, யா

ஒ* இய8ற+ ஆ8ேற;

இIசிைற அ/, கிேற; எ பிரா ேதவி பட
அIசிைற மீட வண

அழகி ெபாி

அ மா.

6.25.48

பாதக அரக, ெத#வ பதினி, தவளாைள,
ேபைதைய ,லதி வ!த பிைழ; இலாதாைள, ெபைண,
சீைதைய, திைவ, தீ)9 சிைறைவத தீேயா ேசேய
காத@ , க நிற கமேம ெபைம அ மா!
க+வி,

6.25.49

நிமி!த கீதி கா,த $த ஆகி9

ெசா+விக வ! ேபாேன, ஆய இய ெச#தாைர
ெவ+விக வ!ேத; உைன மீபிக அ*; ெவ#தி
ெகா+விக வ!ேத எ* ஓ ெகா பழி %) ெகாேட.

6.25.50

வIசிைய எ/, காணா, உயிாிைன மற!தா என,
ெசIசிைல உரேவா ேத) திாிகிறா உ7ள

ேதற,

"அ ெசாலா7 இ!தா7; கேட " எற யா, "அரக ெகா+ல

Iசினா7 'எ*

ெசா+ல ேதாறிேன; ேதா8ற ஈதா+!

6.25.51

'அ/கட+ கட!, இD ஊைர அ7 எாி ம, ெவ7ள
க/கட+ க), ேம கட! ஒ ம! கா),

",ர/, இனி உேனா ஒப இ+ " என களி; ெகாேட;
ெப/கட+ ேகாட ேத# ஆய, எ அ)ைம ெப8றி!

6.25.52

விநி* ஆைக சி!த ;+ உயி வி)லாேத,

ெகா நிறாைன ெகா+ல %சிேன! எதிேர ெகா+ல

கநிேற! ம8* இK

ைகயினா+ கனிக7 ெவDேவ*

உநி* உ#ய வ+ேல; எளியேனா? ஒவ உ7ேள!
இர/கிய அKம இனி9 ெச#வ யாதென9 சி!தித+

6.25.53
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எனநி* இர/கி, 'க7வ "அேயாதிேம+ எEேவ " எ*
ெசான

உ; ேபான Hவ உ; ெதாட! ெச+,

மன இ/, உ8ற தைம உணகில; வவ ஓரா;

பி இனி )ப யா? 'எ* இர/கினா, உண@ ெப8றா.

6.25.54

ெசானவா* ெச#ேவ என அKம இராமைனயைடத+
'உ8றைத உணதி, பிைன உல,ைட ஒவேனா ,
இ8* உறி, இ8* மா7ெவ; அ* எனி, எண

எணி,

ெசா8ற ெச#ெவ; ேவ* ஓ பிறி இேல; ணி@ இ எனா,
ெபாதட! ேதாளா, Fர ெபா அ) ம/கி+, ேபானா.

6.25.55

இராமன)யி+ FA! ெபாத+
சி/க ஏ* அைனய Fர ெசறிகழ+ பாத
அ/க

மன

க=

ஆவிG

ேச!தா,

அலக உ8றா,

ெபா/கிய ெபாம+ F/கி, உயிெபா ;றைத ேபாப,
ெவ/க நீ அவி ேசார, மா+வைர என FA!தா.

6.25.56

இ!திரசி சீைதைய ெவ)னா எபைத %றி அKம தைரயி+ ;ர?த+
FA!தவ தைன, Fர, 'விைள!த விள ; 'ெகனா,

தாA!, இ தடைக ப8றி எக@ , தாிகிலாதா,

'ஆA! அE ப தாைள, அரக, இ*, அயி+ெகா7 வாளா+
ேபாA!தன 'என %றி, ;ரடன, ெபாகிறா.

சீைத ெகா+லபட ேகட இராம நிைல
)தில; உயி;

இ+ல; இைமதில; 7ளி கணீ

6.25.57
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ெபா)தில; யா

ஒ*

;கறில; ெபாமி, உ7ள

ெவ)தில; வி மி பாாி+ FA!தில; வியதா அ+ல;
அ உள ப

யா@

அறி!தில அமரேரG .

6.25.58

வானர Fரகளி நிைல
ெசா8ற ேகடேலா , =,ற, உண@ ேசார,
ந+ெப வாைட உ8ற மர/களி நக
க8பக

எ#தா,

அைனய வ7ள+ க/கழ+ கமல கா+ேம+,
என FA!தா, வானர Fர எ+லா .

ெவ8; இன

6.25.59

இராம உயிர8றவேபா+ தைரயி+ சா#த+
சிதிர தைம உ8ற ேசவக, உண@ தீ!தா,
மிதிர வதன

பித
சதிர

ேநாகா, இைளயவ வினவ ேபசா,

இைற ெபாறாத ேபரபிமான

எK

மாபி+ ைதக, உயிாில என9 சா#!தா.

இல,வK

உணவழி! சா#த+

நாயக தைம க , தம, உ8ற நாண
ஆயின கம

பா ,

மீள அழி@8ற அதைன பா ,

வாெயா மன

க=

யாைகG மய! சா பி,

தாயிைன இழ!த கறி, த பிG

தலத ஆனா.

இ!திரசி சீைதைய ெகா+5த5 % என Fடண ஐG*த+
ெதா+ைலய உணர தக Fடண, ளக
எ+ைல இ+ ப

"ெவ+ல@

6.25.60

ஊற, இைட ஒ*

அாி; நாச

உ8றா,

ெதாிகிலாதா,

இவ7 தானா+ விைள!த " எனா,

6.25.61
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ெகா+வ

அ, எ* மனதி ஓ ஐய

ெகாடா.

6.25.62

சீத நீ கதி அபி, ேசவக ேமனி தீ),
ேபாத

வ! எ#த8 பால யாைவG

பாத

ைகG ெம#G

ேவத

;ாி!, ெபா>

ப8றின வடேலா ,

காணா வ7ள+ விழிதன, விழிைய ெம+ல.

6.25.63

இராமைன ேத8ற இல,வ ெசா+வ
ஊ8*வா கணீேரா

உ7 அழி!, உ8ற எணி,

ஆ8*வா அ+ல ஆகி, அயகிறா எனிK , ஐய,
மா8*வா அ+ல; மான

உயி உக வ! , எனா,

ேத8*வா நிைன!, த பி இைவ இைவ ெசப58றா.
)G

நா7தாேன வ! 8றினா+, ப !நீ

,)G

மாH உட எனி, அறெதா உலைக ெகா*,

6.25.64

ப)Gமா , சிறிேயா தைம; நின, இ பழியி8* ஆமா+;
க)Gமா* அறி9 ேசா! கழிதிேயா, க இலாேபா+?

6.25.65

அறதிைன ெவ* %*வ
'ைதயைல, ைண இலாைள தவதிைய, தம க8பி
ெத#வத தைன, ம8* உ ேதவிைய, திைவ, தீ),
ெவ#யவ ெகாறா எறா+, ேவதைன உழப இK

உ#யேவா? கைண யாேலா? தமேதா உற@

உேடா?

உலைக ெவ* %*வ
'அரக எ, அமர தா

எ, அ!தண தாெம, அ!த

6.25.66
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,க7 எ, னிவ தா எ, ேவததி ெகா7ைக தா எ;
ெசகின வயராகி, ெநறிநிறா சிைதவ எறா+,

இ,மி எனா , இ

O* உலைகG எாி மடாேத?

6.25.67

அறைதG அழிகாம+ ேசா! வ!வ நற* எப (9040-

உலைகG
9043)

'Eவ ஏEலக இன ைறைற ெச#ைக ேம+O,

எEவேத! அமர இன

இபேத! அற

உ எ*

ெதாEவேத! ேமக மாாி ெசாாிவேத! ேசா! நா

அEவேத! ந*, ந த

வி+ெதாழி+ ஆ8ற+ அ மா!

';,, இDW இைமபி ன
தி, எலா

FA!

6.25.68

ெபா)ப, அரக ேபான

H, வாேனா உல, எலா தீ, தீர

தக நா , கணீ ஆ8றி, தைலHம! இைக நா8றி,
கேம உழப

எறா+, சி*ைமயா# ேதா*

அேற?

6.25.69

'அ/, , இD அறேம ேநாகி, அரH இழ!, அடவி எ#தி

ம/ைகைய வIச ப8ற, வர ; அழியா வாA!ேதா ;

இ/, , இ ப

எ#தி இேம+, எளிைம ேநாகி,

ெபா/,வ தைளயி+ >), ஆ7 ெசய ;க+வ அேற? '
'மறல

6.25.70

ேகாைத யாைள த ெமதி ெகாண!, வாளி

ெகாறவ த ைம ெகா+5

ேகாளில, நாண

%ர

ெபாறின 'எப, ஆவி ேபாகினா+; ெபாைம பாகி,

அ* இ கம ; எ, நீ அயகிற, அறி@ இலாேபா+? '
Hகிாீவ எE!, அரக மாபி+ ,திேபா

என+

6.25.71
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அைனயன இளவ+ %ற, அக ேச#, அயகிறா, ஓ
கன@ கடனேன என க

என எE!, கா=

விைன இனி உேட? வ+ைல, விளகிFA வி)+ என,

மைன உைற அரக மாபி+ ,தி , நா ; வ மி 'எறா.

அரகைர ,ல/ேகளா அழிேபா

6.25.72

என+

'இல/ைகைய இட!, ெவ/க இராகத எகிறாைர
ெபால/,ைழ மகளிேரா , பா+4க ;த+வேரா ,

,ல/ேகளா அட/க ெகா*, ெகா!ெதாழி+ ;ாி ; ந ேம+
வில/,வா எனி, ேதவ விைணG
'அற ெகட9 ெச#

மணி+ FA .

எேற அைம!தன ஆகி, ஐய!

;ற கிட! உைழப எேன? ெபா இனி ;வன
கற/, என திாி!, ேதவ ,ல/கைள க

'எனா,

O*

மற கிள வயிர ேதாளா இல/ைகேம+ வாவ+ உ8றா.
ம8ைற வானர
உைரத+

6.25.73

6.25.74

ஏக58றேபா அKம அேயாதிேம+ அரக ெசறைத

ம8ைறய Fர எ+லா மனனி ன

தாவி,

'எ8* , அரக த ைம இ+ெலா எ' எ*, ஏக+

உ8றன; உ*தேலா , உணவ உள' எ* உனா,
ெசா8றன அKம, வIச அேயாதிேம+ ேபான :A9சி.

6.25.75

அேயாதிேம+ அரக ெசறைம ேகட இராம சீைதைய யிழ!த யைர
மறத+

தாய த பி மா தவ ;ாி நகர
ேபாயின எற மா8ற

சார

ெசவிெதாைள ;,தேலா ,
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ேமயின வ)வி உ8ற ேவதைன, கைனய ெவ!த
தீயிைட தணி!த என, சீைதபா+ யர

6.25.76

தீ!தா.

பைத மற!த இராம அேயாதி, விைரG நிைனவா+ கல/,த+
அE!திய பா ெவ7ள ஆழிநி*, அன!த நீ/கி
எE!தன என, ப கட நி* ஏறி, ஆறா
ெகாE!* ேகாப தீG

நக

மனைத %ட,

உE! உ7 ெபாE

தாழா விைரவினா, ம*க

உ8றா.

6.25.77

இராம அேயாதிய, ேந!7ள நிைலைம நிைன! வ!த+ (9050-9053)
தீ

இ9 சீைதேயா

ேவெரா

ஆெரா

எகில அ* எ தீைம

)பதாக விைள!த; ேவ*

ெதாட

ேப உ* கதிG

இK

எப அறி!திேல; இதைன ஐய

உேடா? எ பிய பிைழகிறாேரா?

நிைனவத ன

ெச+5

6.25.78

மானதி+ ெந) ேபானா

விைன ஒ கணதி 8றி மீ7கிறா; விைனேய வ!த
மைனெபா) பட அ/,; மாட தார

ஈ

எைனயன ெதாட எப உணகிேல! இற;

காேண!

6.25.79

தாைத, சடாG வான த!ைத, தமிய7 ஆய
சீைத,

%8ற கா) தீ!தில ஒெவ தீைம;

ேபைதெப பிற! ெப8ற தாய, பிைழ; இலாத
காத+ த பிய, ஊ,

நா)8, கா)8* அேற.

உ8ற ஒ* உணரகி+லா; உண!வ! உதாேரK

ெவ8றி ெவ
ம8ைற ெவ

பாச

Fசி விசி அவ ெகா* FAதா+

;7ளி ேவ!த வகில; ம! ந+க

6.25.80
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ெகா8ற மாதி அ/, இ+ைல; யாயி ெகாக8 பாலா?

6.25.81

விவழிேய அேயாதி, விைரய உபாயேடா என இராம ேகட+
மாக ஆகாய ெச+ல, வ+ைலயி வயிர ேதாளா#!
ஏ,வா உபாய

உேட+, இய ;தி, நிற எ+லா

சாக; ம8* இல/ைக ேபா

தவிக; அ9 சழக கக7

காக

)ெபென கைத எறா.

உடத8பி, மீ

6.25.82

இல,வ பரதன ஆ8றைல ;கAத+ (9055-9056)
அDவிட, இளவ+ 'ஐய! பரதைன அமாி ஆக
எDவிட8, உாியா ேபான இ!திர சிேத அ*;
தெDவிட அைமயி  ைம உலக

தீ! அறாேவா?

ெவவிட கட+ ைவக+ ேக7 என விள ப+ உ8றா.

6.25.83

தீெகாட வIச Fச, திைசக பாச தீட

Fெகா Fழ, யாேனா பரதK ? ெவ#ய %8ைற
%# ெகா , அனா ,லெதா நிலத ஆத+,
ேபா# க ேகா) அேற? எறன ;E/, கிறா.

6.25.84

அKம இராம இல,வைர தேதா7ேம+ ஏற ேவத+ (9057-9060)
அகண அKம நிறா, 'ஐய! எ ேதாளி ஆத+
ைகைண தலதி ஆத+, ஏ*தி; கா8*

தாழ

இகண அேயாதி O$ எ#ெவ; இட எனி
தி, அைனதி5

ெச+ெவ, யாேன ேபா# பைகG

'எEப ெவ7ளேதா

தீெவ.

இல/ைகைய இட!, எ ேதா7ேம+

6.25.85
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தE@ற ைவ, "இ* ஏ, " எ* உைரதிேய+, சைமெவ; தேகா#!
ெபாE இைற தாAப எேனா? ;பக

ேபாத+ ன ,

,Eெவா ெகா ேபாெவ; கணதினி+ ,திெப, %8றி.

6.25.86

'ெகா+ல வ!தாைன நீதி %றிென, விலகி ெகா7வா,
ெசா+ அவ
ெவ+ல@

ெசா+ நிேற; ெகாறபி ப

எைன

தைரயி+ FA@8* உண!திெல; விைர! ேபானா;

இ+ைலேய+, உணாி+, தீேயா பிைழ,ேமா? இEக
'மனதி ெச+5 மான

உ8ேற.

6.25.87

ேபான வழிய ஆக,

நிைனபி அேயாதி எ#தி, வெநறி பா நி8ேப?

இனி9சில தாAப எேன? ஏ*தி இர ேதாX ,
;னழா# மாைல மாC! ;பக

ேபாத+ ன .

6.25.88

அKம ேதா7ேம+ இராம இல,வ ஏ* ேபா, Fடண த ஐயைத

ெதாிவித+ (9061-9062)
'ஏ*

'எனா, Fர எEத5 இைறIசி ஈ

%*வ உள; ப

ேகா7 உற ,5/கி, உ7ள

ேத*வ அாி; ெச#ைக மய/கிென; திைக நிேற;
ஆறிென; அதைன ஐய! மாயெம* அயிகிேறனா+.

6.25.89

'பதினி தைன தீ) பாதக பத ேபா,
திற உல,
அதிற

ெவ! சா பரா# )G

அேற?

ஆனேதK , அேயாதிேம+ ேபான வாைத

சிதிர ; இதைன எ+லா

ெதாியலா

6.25.90

சிறி ேபாAதி.

சீைதயி இபிடைத பாதபி )@ ெச#யலா
ேயாசைனைய இராம உடபட Fடண ெச+5த+

எற Fடண
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'இைம இைட யாக யாெச*, ஏ!திைழ இைக எ#தி,
அைம@ற ேநாகி, உ8ற அறி!வ! அைற!த பின9
சைமவ ெச#வ 'எ* Fடண விள ப, 'தக;

அைமவ; 'எ* இராம ெசானா; அ!தர அவK
வ)ன உவ

ெசறா.

6.25.91

ெகாடா, மானவ மனதி ேபானா;

தடைல இைக தைன ெபாெகன9 சா!, தாேன
கடன எப மேனா, ககளா+ கதா+, 'ஆவி

உ, இைல 'என நிற ஓவிய

ஒகிறாைள.

6.25.92

'தீப ப , யா எ உயிெரா' எ* உண!த சி!ைத
ேபபன ெசIெசாலா7, அ திாிசைட ேபச ேப!தா7,

காெப ேமக

வ! கைட Gக கல!த அன

ஆெபா அமிAத

ஆக, ஆயி ஆ8றினாைள.

6.25.93

சீைதைய ெகாறா எப வIசைன எபைத உண! மகிA!த Fடண,
இ!திரசி நி, பைல ேவ7வியா எபைத உணத+
வIசைன எப உனி, வா உய உவைக ைவ,
ெநIசின ஆகி உ7ள

த7?ற+ ஒழி! நிறா,

'ெவIசிைல ைம!த ேபானா. நி, பைல ேவ7வியா 'எ*,

எIச+ இ+ அரக ேசைன எE! எE! ஏக கடா.
இ!திரசிதி :A9சியிெவன உண! Fடண இராமைன அைடத+
'ேவ7வி, ேவட8பால கலைபG
வாAவி,

தாAவி+ 'எK

விற,

ெந#G

வானவ ம*க கடா,

':Aவித வண , ஈேதா? ந*; ' என ணி@ ெகாடா,

6.25.94
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தாAவித )ய, Fர தாமைர9 சரண

சா!தா.

6.25.95

Fடண தா கடைத இராமK,9 ெசா+வ
'இ!தன7, ேதவி; யாேன எதி!தென, எக ஆர;
அ!ததி க8பினா?, அழி@ உேடா? அரக ந ைம
வ!திட மாய

ெச#, நி, பைல ம/, ;கா;

/, அழ+ ேவ7வி 8றி, த+ அற )க Oடா. '

6.25.96

வானரேசைனயி ஆரவார
எற5 , 'உலக

ஏE

ஒறிய கட+க7 ஏE

ஏEமா தீ@ , எ+ைல

ஒ/, எE! ஆ,

அ*' என 'ஆ, 'என அமர

ஓைத

அயிக, ஆ,

இ)ய 7ளி, ஆ)ன ,ர/கி %ட .

,* இன

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

6.25.97

6.26 நி பைல யாக படல
படல (90709070- 9251 )
FரK

ஐய

ஆவ

தீ!தா; Fடண தைன ெம#ேயா

உயி

ஒற அE!ற தEவி, 'ஐய!

தீவ ெபாே◌ளா, ப ? நீ உைள; தெ#வ
மாதி உள; நா

ெச#த தவ

உ; மைறG

உ;
உடா+.

6.26.1

இல,வKட ெச* இ!திரசிதி ேவ7விைய9 சிைதத8, விைடத ப)
Fடண இராமைன ேவத+

எற5 , இைறIசி, 'யாக 8*ேம+, யா
ெவறிG

ெவ+லா;

அரக ேம8ேற; விைட அ7; இளவேலா

ெச*, அவ ஆவி உ, ேவ7விG

சிைதெப 'எறா;
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'ந*, அ ;ாிதி 'எனா, நாயக நவி+வ ஆனா.
இராம இல,வைன தEவி, இ!திரசிட ெச#G

ேவ)ய ைறயிைன அறி@*த+

6.26.2
ேபாாி+ நட!ெகா7ள

த பிைய தEவி, 'ஐய! தாமைர தவிசி ேமலா
ெவ பைட ெதா, ஆயி, வில,வ அறி, ெவ#தி
அ ; நீ ரபா# அ+ைல; அைனய ர!த காைல,
உ ப

உல,

விளிG ; அஃ ஒழிதி 'எறா.

எ+லா

கணா பைடG , ஆழி தலவ பைடG , நி*
ஒகேவ விேம; விடா+, அவ8ைறG

6.26.3
6.26.

அவ8றா+ ஓய

தகவா* இய8றி, ம8* உ சிைலவ தகினாேல

;கவ ஆவி ெகா, ேபாதி ;கழி மிேகா#!

6.26.4

'வ+லன மாய விIைச வ,தன அறி!, மாள,
க+5தி, தம எK
ப+ ெப

ேபா

க அக கைத க;

ெச# வ!தைல; அ8ற

பா,

ெகா+5தி, அமர த/க7 %8றிைன %8ற ஒபா#!
'பைத அவ, ெவ ைம ஆ), ப+ெப

6.26.5

பகழி மாாி

விைததன விைதயா நி* வில,தி; ெம@ மிகா+,
உைதத வ சிைலயி வாளி மமைத கழிய ஓ),
வைத ெதாழி+ ;ாிதி சாப Q+ெநறி மறபிலாதா#!

6.26.6

'ெதாபத ன , வாளி ெதா, அைவ ைறக7 ேதா*
தபன ததி; எண

,றிபினா+ உண!, தக

கபிK , அள@ இலாத கதியிK , கைணக7 கா8றி
விபன அவ8ைற ேநாகி விதியா+ விைர@ இலாதா#!

6.26.7
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இல,வK, இராம திமா வி+5
எபன த+ உபாய யாைவG

கவச

தயன@ அளித+

இய பி, ஏ8ற

பைன ேநாகி, 'ஐய! Oவைக உல, தா ஆ#,

த ெப! தைம தாK

அறிகிலா ஒவ தா/,

வெபI சிைல ஈ ஆ, ; வா/,தி; வல

ெகா7வா#.

6.26.8

'இ9 சிைல இய8ைக ேம+ நா7 தமிAனி இய பி8* எ+லா
அ9H என ேகடா# அேற? ஆயிர

ெமௗ அண+

ெம#9 சிைல விாிIச தாேன ேவ7வியி+ ேவ ெப8ற
ைக9 சிைல ேகா) 'எ* ெகாதன, கவச ேதா .

6.26.9

ஆணி, இD உல,, ஆன ஆழியா, ;றதி ஆத
$ணிG

ெகா, ம8*

உ*திக7 பல@

ெசா+,

தா=வி ேதா8றதாைன தEவின, தEவேலா ,
ேச உய விH பி+ ேதவ, 'தீ!த எ

சி*ைம, எறா.

6.26.10

ேபாேகால/ெகாட இல,வ இராமபா+ விைட ெப8*
வானரதைலவக?ட நி, பைல ேநாகி9 ெச+5த+
ம/கல
ப/க

ேதவ %ற வானவ மகளி வாAதி,
இ+ ஆசி %றி, பல ஆ இைச பரவ பாக

தி/களி ெமௗ அண+ திாி;ர

தீக9 சீறி

ெபா/கின என, ேதாறி ெபா!தன ேபாேம+ ேபாவா.

6.26.11

'மாதி த+வ ஆய வானர தைலவேரா ,

Fர! நீ ேசறி, எ* விைட ெகாத?
ஆாிய கமல பாத அகதிK

ேவைல,

;றமாக,

சீாிய ெசனி ேச, ெசறன, தம9 ெச+வ.

6.26.12
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ெபால/ ெகாட+ அைனய ேமனி ;ரவல, ெபாமி, கணீ
நில

ெகா படர நி*, ெநIH அழிவாைன, த பி

வல

ெகா, வயிர வ+வி+ இட

சல

ெகா, வIச ேமேல,

ெகா க) ெசறா, 'தைலெகா வெவ 'எேற.

இல,வ பிாிய தனி நி8,

6.26.13

இராமன நிைல

தா பிாிகிறிலாத த பி ெவ/ கபி ெச+வா,
ஊ பிாிகிறிலாத உயி என, மைறதேலா ,

வா ெபேவ7வி காக, வளகிற பவ நாளி+
தா பிாி! ஏக கட தயரத தைன ஒதா.

6.26.14

நி, பைலைய அைட!த வானரக7 அரக ேசைனைய கா=த+
ேசனாபதிேய த+ ேசவகதா

ஆனா நிமி ெகா7ளி ெகா7 அ/ைகயினா
கா ஆ ெநறிG

மைலG

கழிய

ேபானாக7 நி, பைல ;கனரா+.

6.26.15

உடாய ஓ ஆ+ உல,7 ஒவ

ெகாடா உைறகிற ேபா+ ,லவி
விதாK

விE/க விாி!ததைன

கடா அD வரக க/கடைல.
ேநமி ெபய Uக

6.26.16

நிைர ெநI

ேசமத நிற தீவிைனேயா
ஓம

அ அன+ ெவD வடைவ, உடேன

பாமகட+ நிற ஓ பாைமயைத.
கா ஆயின கா# காி ேத பாிமா
தா ஆயிரேகா) தழீஇயதா

6.26.17
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நீ ஆழிெயா ஆழி நிறீஇயேபா+
ஓ ஆயிர

ேயாசைன உ7ளதைன.

6.26.18

ெபா ேத பாிமா காிமா ெபாதா
எ8ேற பைடFரைர எணிலமா+
உ8* ஏவிய Uக
H8* ஆயிர

உேலாகட

ஊ Hலாயதைன.

6.26.19

வண க ேமனியி ேம+ மைழ வாA
விைண ெதா ெச மயி FHதலா+

அண+ காியா அன+ அ ; அட ெவ

பைணகட+ ேபா+வ ஓ பாைமயைத.

6.26.20

ஆரவாரமிறி ேவ7வி களைத காநிற அரக ேசைனைய க வானர
ஆரவாாித+

வழ/காசிைல நாெணா வானி+ வ
பழ/ காக ஒத; பைண,ல

தழ/கா கட+ வாAவனேபா+; தைகசா+
ழ/கா கி+ ஒதன மா ரேச.

6.26.21

வயா அ(D)இராகவ வா#ெமாழியா+

சயாத ெந/ கட+தா எனலா#

ஒயா உ*ேசைனைய உ8* ஒநா7
ெமயாதவ ஆதன விகிழிய.

6.26.22

அரக ேசைனGட வானர ெபாத+
ஆதா எதி ஆத அரக,ல ;
ேபாதா ரச/க7 ;ைடத ;க

$தா இவ க+ பைட; :+ கி

நீதாைரயி அ ; அவ நீ)னரா+.

6.26.23
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மிK
பK

K

பைட Fசின ெவ பைடேம+

கவிேசைன ப)! உளதா+

ைறநீ நிைறவாவி ெதாட!

அன/க7 ப)!தனவா
வி+5

மE@

எனவா#.

எE@ மிடேலா

ப+5

தைலG

உட5

க+5

மர

வா5

தைலG உட5

ப)யி+

ெச+5 ப) சி!தின ெசறனவா+

சா5

ேகா5
ேவ5

கர

6.26.24

கர

கவ.

6.26.25

வயி*

தைர கடனவா+

மE@ எE@ ெகாE@

கைணG

வைளG

விசிற.

6.26.26

ேவ7விைய9 சிைதகாம+ கால நீ)தலாகா என Fடண இல,வK,
த+

ெவறி9 சிைல Fரைன Fடண 'நீ
நி* இகைட தாEத+ நீதியேதா?

ெச* இக) ேவ7வி சிைததிைலேய+
எ* இகட+ ெவ+5

யா ? 'என5

6.26.27

இல,வ ேதவ தேயா விய! காண அரக ேசைனைய யழித+
ேதவ அHர

திைச நாகK

Oவாத+ ஈசK

Oஉலகி

ேகா ஆகிய ெகா8றவK

தேலா

ேமவாதவ இ+ைல விH ; உைறேவா.
ப+லாபைட நிற; ப+ அணியா#

6.26.28
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ப+லாபைட நிற; ப+ பிைறெவ
ப+லாபைட நிற; ப+ய
ப+லாபைட நிற ப+பைடேய.

6.26.29

அ காைல இல,வ அ பைடG7

;கா அயி+ அ ; ெபாழி!தனனா+;
உகா அD வரக த ஊ ஒழிய

;கா நமனா உைற தெ;லேம.

6.26.30

ேதறாமத மா+காி ேத பாிமா

Qறாயிர ேகா)யி Qழி+பட

ேச* ஆ ,தி கட+ திடரா#

%* ஆ# உக ஆவி ,ைறதனனா+.

6.26.31

அழி@8ற அரக ேசைனகளி ேதா8ற
வாம காிதா அழி வா,ழியி

தீ ெமா#த அரகக7 ெச மயிாி
தாம தைல உக தழ/, எாியி

ஓமைத நிகப உல; இலவா+.

6.26.32

சிைலயி கைண ஊ திற!தன தி

ெகாைல ெவ/களி மா+காி ெச ;ன+ ெகா
உைல@ இ* கிட!தன ஒதனவா+
மைலG

HைனG

வயி*

உட5 .

6.26.33

வி+ ெதாதிய ெவ/கைண எகி விய
ப+ ெதாதிய ேபா+ ப)ய பல@

8ற9 Hட மிமினி ெமா#ள வ
;8* ஒத )தைல >ழியன.

பமாாி ெந/ கைண பா#தனா+
விமா* உதிர

;ன+ FAவனவா+

6.26.34
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தமா* ெந/ ெகா) தாAகட+வா#
ெந மா கி+ FAவ நிகதனவா+.

6.26.35

மி ஆகைண தா7 அற Fச விE!
அனா உதிர7 அE!தலா+

ஒனா E ெவ ,ைட ஒதனவா+
ெச! நாக

விE/கிய தி/களிைன.

6.26.36

ெகா நீ7 காி ைகெயா தா7,ைறய
பநீ7 ,தி படகிறனவா+

அ நீ7 உயி இைமயி ஆAகிலவா+
ெந நீாி இட/க நிகதனவா+.

6.26.37

காி உட களதிைட உ8றன கா
நாி உ) உகபன நடனவா+;
இாி உடவ இ இய

இ)டலா+

மாி உட உட+ ெபாைற மானினவா+.

6.26.38

வாயி+ கன+ ெவ/க வாளி இன
பாய பம

,ல

ேவவனவா+

ேவ# உ8ற ெந/கிாி மீெவயி+ ஆ
தீ உ8றன ஒத சின காிேய.

6.26.39

அைலேவைல அரகைர எ, அ=கி
தைலேம+ )ைய தைர த7?தலா+

மைலேம+ உய ;8றிைன வ7 உகிரா+
நிைலேபர மறிப நிகதனவா+.

6.26.40

மா வாளிக7 மா மைழேபா+ வரலா+

மா ஆளிக7 ேபா தெ* மா மறேவா

மா ஆளிக7 வ தைலயிதைல வாA
மா ஆளிேகளா மறி!தனரா+.

6.26.41
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அ/க

கிழிய ணிபடதனா+

அ/க

கழி ெச ;ன+ ப ப அைல!

அ/, அ/, இழி,8ற அம தைலவ
6.26.42

அ/க/க7 நிர பி அல பியதா+.

வதாைனைய வாகைண மாாியினா+

 தாைத ஒ ேதெகா ெமா# பலேத
பிறா எதி தானவ ேப அணிைய

6.26.43

ெகாறா என எ# ,ைறதனனா+.
இல,வன ேபாாினா+ இ!திரசிதி யாக
மைலக? மைழக? வான மீக?
அைலய ெவ/கா+ ெபார அழி!தவா
உைலெகா7 ெவ/கன+ ெபாதி ஓம
தைலக?
வாரண

உட+க? சர

சிைதத+

என

உ8றவா+

தா@வ.

6.26.44

அைனயவ ணிப வா பட

தா அணி )ெப! தைலக7 தாகலா+
ஆரண ம!திர

அைமய ஓதிய

>ரண மணி ,ட

உைட! ேபாயதா+.

6.26.45

தா*ெகா7 மதகாி Hம! தாமைர

சீறிய க தைல உ) ெச!நிற

ஊ*க7 ெசாாி!த ேப உதிர ஓ/, அைல
ஆ*க7 எE

கன+ அவிய9 ெசறவா+.

6.26.46

ெதாிகைண விH பிைட ணித ெச மயி
வாிகழ+ அரகத
உ

தடைக வாெ◌ளா

என விEத அன, ஓகிய

எைமக7 மறி!தன; மறிG
அ கட
அ கட

ஈ!தவா+.

கழி!த ேப அவி ,றிநி*
கழி!தில அழி!த ஆடவ

6.26.47
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அ/, அட/க5

பட,தி ஆழியி

அ/, அட/கின ெதாடபகழி அIசினா.

6.26.48

கா+ தலெதா ணி! அழிய கா#கதி
ேகா+ தைலதைல உற ம*க %)னா

ேவ+ தல ஊறினா ள/, ெம#யினா
நா* அைல ,டாின பல

நணினா.

6.26.49

ெபா/, உட+ ணி!த த ;த+வ ேபாகிலா
ெதா/, உட+ ேதா7மிைச இ! ேசா@ற
அ/, உட+ த பிைய தEவி அமினா
த

,ட , இைட9 ெசாாிய த7?வா.

6.26.50

O)ய ெந#ெயா நற@ 8றிய

சா)க7 ெபாாிெயா தக! த7?ற
ேகா)க7 பலப ,ழா

,ழா/களா#

ஆ)ன அ*,ைற அ*,

ஆைகக7.

6.26.51

இல,வ அரக ேசைனைய விைர! அழித+
கா+ என க என க/க க மிய

Q+ என உட8 ெபாைற ெதாட!த ேநா# என
பா+ உ* பிைர என கல! ப+ைற

ேவ+ உ* ேசைனைய ணி FAதினா.

6.26.52

த ேசைனக7 நிைல,ைல! தழிதைல இ!திரசி கா=த+
கடன திைசெதா*
மதல

ேநாகி க அக+

மறிகட+ அன மா பைட

வி எறி கா+ெபார மறி! F8* உ*
தடைல ஆ

என கிட!த தைமேய.

மிட ெவ/ கடகாி பிணதி விெதா

6.26.53
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திட5

ெவ

கட5

அ+லா+ இைட ஒ*

உட5

;ரவிG

வ தைலக?

ேத

சி!திய

உதி! ஓ/, அைல

6.26.54

க)ல.

Q* Qறாயிர ேகா) ேநா கழ+

மா*ேபா அரகைர ஒவ வா7கைண
%* %* ஆகிய ,ைவG

ேசாாியி

6.26.55

ஆ*ேம அறி ேவ* அரக க)ல.
நIசிK

ெவ#யவ ந/கி நா உல!

அIசின சிலசில அைடகிறா; சில

ெவIசின Fரக7 மீ)லாதவ

6.26.56

Iசின ைண இல என ள/கினா.

இ!திரசி தா ெதாட/கிய ேவ7வியி+ ஓம,ட தீ அவி!தைம க
மன

ெவ ;த+

ஓம ெவ/ கன+ அவி! உைழ கலைபG
காம வ தைபG பிற@

க அற

வாம ம!திர ெதாழி+ மற! ந!*

6.26.57

$ம ெவ/கன+ என ெபா! ேதாறினா.

இ!திரசிதிைன காவலாக9 :A! நிற அரக ேசைனயிைன வானரேசைன
எதி அைடத+

அகண அகள அ; மாாியா+
உகவ ஒழிதர உயி ேஉளா எலா

ெதாகன அரகைன9 :A! H8*ற

6.26.58

;க கவிெபI ேசைன ேபாகட+.
இ!திரசி த ேசைனக7 அழி!தைமயிைனG
ைக,ைலபதைனG க தன நியம

அக னிவ தேயா

,ைல! வ!த+

119

ஆயிர

'ஏ 'எK

மல உைட ஆழி மா பைட

மாதிர இ8ற ெகா8ற

$யவ சிைலவ ெதாழி5
ேமயின ெவ,ளிG

ப

கிளர ெவ பினா.

6.26.59

ெம# ,ைல! இநில மட!ைத வி ற
ெச# ெகாைல ெதாழிைலG
ெமா# ,ல இ*திG

ெச#ைக தீயவ

னிவ கடன

ைக ,ைலகிற கணி ேநாகினா.
மான

ேமான

ேசைனG

6.26.60

பாAபட வ,த ேவ7வியி

பாAபட )@ இலா ர
பாAபட சி!ைத ம!திர

ஏைனG

பாAபட இைனய ெசபினா.

'ெவ7ள

ஐ ஐ!ட விாி!த ேசைனயி

6.26.61

உ7ள அ,ேராணி ஈ ஐ!ெதா ஓGமா+;
எ7ள அ ேவ7வி நி* இனி இய8*த+

பி7ைளைம; அைனய சிைத! ேப!ததா+.
'ெதாட/கிய ேவ7வியி $ம ெவ

6.26.62

கன+

அட/கிய அவி!ள அைமGமா

அேற?

இட ெகா ெவ ெச ெவறி இ* என,
அட/கிய எபத8, ஏ ஆ,மா+.

6.26.63

'அ/, அ கிடக; நா மனித, ஆ8றெல
'சி/கின எப ஓ எளிைம; ேத#@ற

இ/, நி* இைவ இைவ நிைனகிேல; இனி
ெபா/,ேபா ஆ8ற எ ேதா?

ேபானேவா?

"'ம!திர ேவ7விேபா# ம)!ததா ” என9

6.26.64
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சி!ைதயி நிைன! நா வ!

சி8றிய+

"மனித8, ஆ8றல

அ!தர அமரதா

இ!திர8ேக இவ வ " எ* ஏசேவா?

6.26.65

அெபாE அரகேசைன வானர ேசைனயினா+ நிைல,ைலத+
எ* அவ பககிற எ+ைலயி இ/
,ெறா மர/க? பிணதி %ட
ெபாறின காிக?

கவிக7 ேபாகின;

6.26.66

ெசறன ெப பைட இாி! சி!தின.
ஒ/கின ஒவகீA ஒவ ;,ற

ப/கின ந/கின; பகழி பா#த

பி/கின ,ட உட+ பிள@ படன.
மத

;ல களி* என9 சீ8ற

Fர ெவ

கைணெயா

6.26.67

மாறினா.

கவிக7 Fசிய

காவைர அரக ெவ கட FA!தன
ேபாெந/ கா+ெபார ெபாழிG
தாைரG

ேமக

மாமைழ

6.26.68

ப)!த தைமய.

இ!திரசி,9 சின

மி, ப) அKம அவைன யைட! எ7ளி நைகயாத+

திைர கட+ ெப பைட இாி! சி!திட

மரதினி ;ைட அட உத மாதி

அரகK, அணி என அ=கி அனவ
வர கத

சிறபன மா8ற

'நா உைன இர!%*

%*வா.

நயெமாழி ஒ*

6.26.69

ேகளா#;

சானகி தைன வாளா+ த)!தேதா? தனத த!த
மான ேம+ ேசைனேயா

வடதிைச ேநாகிமீ

ேபானேதா? ேகா)ேகா) வIச

ெபா#G வ+லா#!

6.26.70
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'தட

திைர பரைவ அன சகர Uக

;,

கிட!த கட உேடா? நா ஒ ேக)ேலாேம,

ெதாட! ேபா# அேயாதி தைன கிைளேயா
நட!த எெபாE? ேவ7வி )!தேத? கம
ஏ! அக+ ஞால

எ+லா

ணிய Qறி

நேற?

6.26.71

இனி உைற! இவர தா/,

பா!தளி ெபாிய திேதா7 பரதைன பழியி தீ!த
ேவ!தைன, க நீ 4

வி+வ கா) மீ,

ேபா!த, எD அளைவ நேற, ேபானைம ெபா!தி8* அேற.

6.26.72

'அ பர அைம!த வ+வி+ ச பர ஆவி வா/கி

உ ப, உதவி ெச#த ஒவK, உதயI ெச#த
ந பிைய த+வ ஆன Oவ, நா+வ ஆன
த பிைய க, நித தK வல

கா)8* உேடா?

6.26.73

'தீ ஒத வயிர வாளி உட+ உற, சிவ!த ேசாாி

காய , ெசவியி ஊ , வாயிK , கக7 ஊ

பாய, ேபா#, இல/ைக ;,, வIசைன பரப9 ெச#G
மாய ேபா ஆ8ற+ எ+லா

இெறா ம)G

'பாசேமா, மலாி ேமேலா ெப

அேற!

6.26.74

பைட கலேமா, பைட

ஈசனா பைடேயா, மாேயா ேநமிேயா, யாேதா, இK

Fச நீ வி ;கிறீ? அத8, நா

%சிேனா ; ேபா

ெவவி, சால

ேபா ; %8றினா ,*க வ!தா.

6.26.75

'வர/க7 நீ உைடயவா* , மாய/க7 வ+லவா* ,
பர

ெகா7 வானவாி தெ#வ பைடகல பைடதவா*

சிர

ெகாள ணி!த? அன உ; அ திற பிேனாேமா?

உர/ேகளா உனி அேறா, உ ைம நா உயிாிேனா

6.26.76
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'விட
பட
சட
இட

)கிற கட அண5 , விாிIச தாK ,

)கிற நாக பா8கட+ ப7ளியாK ,

)கிலரா# வ! தா/கிK , சாத+ திண ;

6.26.77

)கிற உேட? இதிேரா? இய ;Fேர!

"ெகா+ெவ " எ*, உைனதாேன ,றி ஒ :?
வி+, வ! அ, சா!, உ ேசைனைய E

ெகாட

F),

"வ+ைலேய+ வா வா " எ* விளிகிறா; வாிவி+ நாணி
ஒ+ ஒ, ஐய! ெச#G
'Oவைக உல,

ஓம, உ*; ஒ* ஆேமா?

கா,

தலவ த பி >ச+

ேதவக7, னிவ, ம8*
யாவ

திறதிற உலக

ேச!தா,

காண நிறா; இனி இைற தாAப எேனா?

சாவ சரத

6.26.78

அேறா? ' எறன, தம காபா.

6.26.79

இ!திரசி ெவ, அKம தேயாைர இகA!ைரத+
அன வாசக/க7 ேகளா, அன+ உயி, அல/க+ ெபா ேதா7
மி உக, ப, வா# ஊ ெவயி+ உக, நைகேபா# F/க,

'னேர வ! இ

மா8ற

ெமாழிகிறீ 'ெமாழி!த மா8ற

எனேதா நீயி எைன இகA!த எ* இைனய ெசானா.
Oட ேபாேதா*

6.26.80

ப )!தநீ, ைறயி தீ!

மீடேபா அதைன எ+லா

மறதிேரா? விளித+ ேவ)

'ஈடவா 'எனா நிறீ; இதைன ேப
மாடேபா, உயி த!தீG

ப

ம! ைவதைனேயா மான?

'இல,வ ஆக, ம8ைற இராமேன ஆக, ஈ

6.26.81
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வில,வ எ+லா
,ல,ல

வ! வில,க; ,ர/கி ெவ7ள

ஆக மா? ெகா8ற , மனித ெகா7?

அலக= , னிவ த ேமா அமர காப அேற.

6.26.82

'யாKைட வி+5 , எ ெபா ேதா7க? , இக இK
ஊKைட உயிக7 யா@

உ#Gேமா 'ஒளி; இலாம+?

%Kைட ,ர/கிேனா மனிதைர ெகா*, ெச* அD
வானிK

ெதாட! ெகா+ெவ; ம!திK

உ#ய மாV.

'ேவகிற ேவ7வி இ* பிைழத; "ெவேறா
ேககிற Fர

எ+லா

" எ*

கிளF! கிளத+ ேவடா;

தாAகிற இ+ைல; உ ைம தனிதனி தைலக7 பாற9
:Aகிற Fர

6.26.83

எைக9 சர/களா# ேதா*

அேற.

6.26.84

'ம8* எலா 4 ைம ேபால வாயினா+ ெசா+ல மாேட;

ெவ8றிதா இர த!தீ; விைரவ ெவ+ல ெகா+லா ?

உ8* நா உத கால ஒைற எதிேர நி8க
க8றிேரா? இன

மா கிடதிேரா? கடதிேராதா?

6.26.85

இ!திரசி, ேபா ெச#த8, ஆயதனாகி ேதேரறி வி+நா எறி!

ேபா9ச/கிைன ஊத+

'நிமிக7; நிமி! 'எனா, ெந; எழ விழி, நீட
மிமிெகா7 கவச இடா; Fகினா, $ணி; Fர
ெபா மிெகா7 ேகாைத ைகயி+ >)னா; ெபா*தா, ேபாவி+;
எ+ மிெகா7 வயிர திேத ஏறினா; எறி!தா நாணி;
ஊதினா ச/க ; வான ஒெதா) மகளி ஒக

ேமாதினா; 'கணதி ேன Eவ /க 8ற

6.26.86
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காதினா 'என, வாேனா கல/கினா; கயிைல யாK ,

ேபாதினாதாK , 'இ* ;,!த ெப ேபா 'எறார

6.26.87

பி விைள@ எணி ேதவக7 வாட*த+
'இைழத ேப யாக தாேன யா ெச#த தவதினாேல
பிைழத; பிைழதேதK , வானர

பிைழக+ ஆ8றா;

அைழத விதிேயெகா+ எ* அIசினா; அ பினாேல
உைழத காகிேறா

'எ*, உண/கினா, உ ப உ7ளா.

,ர/,க7, இ!திரசிதி நாெணா ேக நிைல ,ைல!ேதாத5
மைலயிைன பறி எதித5

நாெதாழி+ ஓைச Fசி9 ெசவிெதா*

அKம

நடதேலா ,

ஆ ெதாழி+ மற!, ைகயி அகிய மரK

க+5

மீடன மறி!, ேசார விE!தன; விE!த, 'ெம#ேய
மாடன

6.26.88

'எேற உனி, இாி!தன, ,ர/கி மாைல.

6.26.89

பைட ெப!தைலவ நிறா; அ+லவ, இ*தி ப8*
அைடப அ/கால கா8றா+ ஆ8றல ஆகி கீறி
;ைட, திாி! ஓ

ேவைல ;ன+ என, இாிய58றா;

கிைடத ேபா அKம ஆ, ஓ ெந/கிாி கிழி ெகாடா.

6.26.90

இ!திரசி Fர@ைர பக! அKமKட ெபாத+
'நி+, அடா! நி+5 நி+5! நீ, அடா! வாசி ேபசி
க+ எடாநிற, எைன ேபாகள, அமர காண,
ெகா+லலா எேறா? ந*; ,ர/, எறா+ %

அேற?

ந+ைல; ேபா, வாவா 'எறா நமK, நமனா# நிறா.

6.26.91
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வி+ எ உ நிற Fர7 Fர ேநேர,
க+ எ, எறிய வ!த அKமைன கணி ேநாகி,

'ம+ எ உய!த ேதாளா8, எெகாேலா வய? 'எனா

ெசா+ எ, அமர ெசானா; தாைதG =க
Fசின வயிர ,ற , ெவ

%சின, உலக

உ

ஒறாக

அத ;ாிைவ ேநாகி,

எ+லா ; ,ைல!த அD அரக %ட .

,டல

ெநவி+ Fச, ேமவி ,வி!த ேதாளா,

அட

,5/க ஆ, மாதி, அசனி அIச,

வி தல எறி!த ,ற

6.26.92

ெபாறி ,ல/க7 விணி

ஆைசயி நிமி! ெச+ல, 'ஆயிர
>சின பிழ ; இ 'என, வ

உ8றா.

ெவ*! க7 ஆகி Fழ

கடன; எ#த தைம க)ல, இைம; இ+ கணா.

6.26.93

6.26.94

இ!திரசி ஏவிய அ ;களா+ அKம அயத+
மா* ஒ ,ற

வா/கி ம*,வா மாபி+, ேதாளி+,

கா+த கா+, ைகயி+, கEதினி+, 4த+, கணி+,
ஏறின எப மேனா எாிக கட@7 ெவ ைம
சீறின பகழிமாாி, தீக விடதி ேதா#!த.

6.26.95

ெவதி ஒத சிகர ,றி ம/, உற விள/கலா5 ,
எதி ஒத இைள கீறி எEகிற இய8ைகயா5 ,
கதி ஒத பகழி க8ைற கதி ஒளி காடலா5 ,

உதிரதி ெச ைம யா5 , உதிகிற கதிேரா ஒதா.

6.26.96

எதி ேபா ெச#ய வ!த அ/கத தேயாைர ேநாகிய இ!திரசி,
இல,வ எ/,7ளா என வின@த+
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ஆயவ அயதேலா , அ/கத த+வ ஆேனா,
கா#சின

திகி, வ! கல!ளா த ைம காணா,

'நீயிக7 நிமி நிமி, இைற ெந)ய வானி+

ேபாயவ எ/ேக நிறா? ' எறன, ெபா7 ெசயாதா.

ெவ பின பிK

6.26.97

ெவ,, 'சீய

ேமேம8 ேசற5

 பிைய ெதாடவ அ+லா+, ,ர/கிைன ெதாடவ உேடா?
அ பிைன மா), எேன? சிறி ேபா ஆ8ற வ+லா

த பிைய கா) தாாீ; சாதிேரா, சலதி? 'எறா.
'அKமைன க)Pேரா? அவனிK

6.26.98

வயிேரா? எ

தK உளதேறா? ேதாளி அD வ தவி!த உேடா!
இன

ைன தீகிPேரா? எD வ ஈ) வ!தீ?

வழி ெகாளீேர. '

மனிதைன கா), 4 த மைலெதா*

6.26.99

இல,வ ேம8ெசற இ!திரசிதிைன எதி வானர வயழித+
169.
,ற

6.26.எ*  இளவ+ தேம+ எEகிற இய8ைக ேநாகி,
மர

Fசி ,*கினா; ,ழா/க7 ேதா*

ெசறன பகழி மாாி, ேமைவ உவி தீவ,
ஒ* அல, ேகா) ேகா) 4ைழ!தன; வG

ஓ#!தா.

6.26.100

Fடண, விைர!தெEக எறவா* இல,வ இ!திரசிதிேம+ ேபா,

!த+

'பகிற அேறா, ம8* உ ெப

பைட? பகழி மாாி

விகிற அேறா, ெவறி அரகனா

காள ேமக ?

இகிற ேவ7வி மாட; இனி, அவ பிைழ; உறாேம

, 'எறா, அரக த பி; ந பிG

ெச* Oடா.

6.26.101
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வ!தா ெந!தைக மாதி, மய/கா க மல!தா,

'எ!தா#! க) ஏறா#, என இேதா7மிைச 'எறா;

'அ!தாக 'எ* உவ!, ஐயK
சி!தா,ல

ற!தா; அவ ெநI சாாிைக திாி!தா.

இ!திரசி
'கா ஆயிர
ஓ ஆயிர

அைம@ ஆயின 'இைமேயா

இல,வK

6.26.102

ெப ேபா ;ாித+

உட ஆகிய ' என+ ஆகிய காிேயா,
பாி>ட ஓ உய ேதமிைச உய!தா;

ேந ஆயின இேவாக? ; ெநமாதி, நிமி
ேபா ஆயிர

உைடயா என, திைச எ/க=

தீ ஒபன, உ

ெபய!தா.

6.26.103

ஒபன, உயி ேவடன திாிG

ேப# ஒபன, பசி ஒபன, பிணி ஒபன, பிைழயா
மாய ெகாவிைன ஒபன; மன

ஒபன, கEகி

தா# ஒபன, சில ெவ/கைண ர!தா யி+ ற!தா.

6.26.104

அD அ பிைன அD அ பினி அ*தா, இக+ அரக;
'எD அ ; இனி உலக உள? ' எK ப) எ#தா

ெவD அ பர , ைவய , திைச, மைல, ேவைலக7, பிற@ ,

வD@

கைடGக மாமைழ ெபாழிகிற மான.

ஆேயா, ெந/ ,வி ,ல

6.26.105

எனலா சில அ பா+

ேபா# ஓவிட ர!தா; அைவ 'ெபாறிேயா 'என, மறிய,

$ேயாK , அைண வாளிக7 ெதாதா, அைவ ததா;
தீேயாK , அகண, ஆயிர

ெநI சாாிைக திாி!தா.

க+5 , ெநமைலG , பலமரK , கைடகா=

6.26.106
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;+5

ெச+5

சி* ெபா)G

இைட ெதாியாவைக, ;ாிய9

ெநறிெதா* ெசறன தெ* கா+;ைர மறேவா

சி+ திேத , சின வயமாதி தா? .

6.26.107

இFர , 'இவ இனவ, இவ இனவ 'என9
ெசFர

'ஒ Fர

அறியாவைக திாி!தா, கைண ெசாாி!தா;

இவ ஒகில ' என, வானவ உவ!தா;

ெபா FைரG

ெபா FைரG

ெபாதா+ என ெபாதா.

'வி ெச+கில, ெச+கிறன விசிக
க ெச+கில; மன

6.26.108

'என, இைமேயா

ெச+கில : கணித

உ*

எனி, ஓ

எ ெச+கில; ெந/கால வ இைட ெச+கில, உட+ேம+
;ெச#வன அ+லா+, ஒ ெபா7 ெச+வன ெதாியா.
எாி! ஏறின, திைச யாைவG ; இ) ஆ

6.26.109

என ெபா)யா#

ெநாி! ஏறின, ெநநா ஒ; பட வா நிைற உமி
ெசாாி! ஏறின Hெவ/கைண; ெதா! தாரைக E

காி! ஏறின, உல, யாைவG , கன+ ெவ ;ைக கவ.

6.26.110

ெவ)கிறன, திைச யாைவG , விEகிறன, இ)வ!
இ)கிறன, சிைலநா ஒ; இவா#க?
க)கிறன, கன+ ெவ

எதிரா

கைண, க வா உற விைசேம+

ெபா)கிறன, ெபாறி ெவ

கன+; இைவ கடன ;லேவா.

6.26.111

கட+ வ8றின; மைல உகன; பதி கன+ க@8*
உட+ வ8றின; மர , உ8றன கன+ படன; உதிர

Hட வ8றின; H* மிக; ணிப உதிகைணயி,

திட பட, பரைவ ,ழி; திாி@8ற ;வன .

6.26.112
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எாிகிறன அயி+ ெவ

கைண இ ேசைனG

இாிய

திாிகிறன, ;ைட நிறில, திைச ெசறன; சிதறி

காி ெபாறின; பாி ம/கின; கவி சி!தின; கட+ ேபா+

ெசாாிகிறன, ெபா ெச ;ன+; ெதாைலகிறன, ெகாைலயா+.

6.26.113

;ாி! ஓ)ன; ெபாாி! ஒ)ன; ;ைக! ஓ)ன; ;ைக ேபா#
எாி! ஓ)ன; காி! ஓ)ன; இட

ஓ)ன; வலேம

திாி! ஓ)ன; பிாி! ஓ)ன; ெசறி! ஓ)ன; திைசேம+
சாி! ஓ)ன க/ ேகாளாி, இைளயா வி சரேம.

6.26.114

நீ ஒதன; ெந; ஒதன; ெபா; ஒதன; நிமி
கா ஒதன; உ

ஒதன; கட+ ஒதன; கதிேரா

ேத ஒதன; விைடேமலவ சிாி; ஒதன; உலகி

ேவ ஒதன; ெச ஒ இக+ அரக வி விசிக .

6.26.115

ஏம தட/ கவச இக+ அகலதன; இேவா
வாம ெப!ேதா7 ேமலன; வதனதன; வயிர
தாமைண ,ற/ேகா இ சரணதன, த

த

காம ,ல மட ம/ைகய கைடக என, கைணக7.

6.26.116

'எ!நாளினி, எேதவக7, எ தானவ, எவேர,

அனா ெச விைளதா? ' என, இைமேயா எ ஆதா;
ெபா ஆ சிைல இ கா+க? , ஒகா+ ெபாைற உயிரா,

நாளினி+ இரடா

பிைற ைளதா+ என வைளதா.

6.26.117

ேவகிறன உல, இ/, இவ விகிறன விசிக

ேபாகிறன, Hட ெவ!தன; இைமேயாக? ;ல!தா;
'ஆகிற ஒ அழிகால

இ ஆ , அ* 'என அயிதா;

ேநாகிறன திைச யாைனக7, ெசவி நா ஒ 4ைழய.

6.26.118
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மீ உக, ெந வானக ; ெவயி+ உக, Hட ;
மா உக, E ெவமதி மைழ உக, வான ;

தா உக, ,ல மா+ வைர; தைர உக; தைகசா+
ஊ உக, எD உலகதிK

உள ஆயின உயி .

6.26.119

அகாைலயி அயி+ெவ/கைண ஐ ஐ! ;, அE!த,
தி, ஆH அற ெவறா மக இள/ேகா உட+ ெசறிதா;
ைக காக
;,, ஆக

வைளய9 சில கன+ ெவ/கைண, கவச
கழ* ஓ)ட, இள/ ேகாளாி ெபாழி!தா.

6.26.120

ெதாி!தா சில Hட ெவ/கைண, ேதேவ!திர சினமா
இாி! ஓ)ட ர! ஓ)ன, இைமேயாைரG

நா7

அாி! ஓ)ன, எாி! ஓ)ன, அைவ ேகா, அட+ அரக
ெசாாி!தா, உய ெந மாதி ேதா7ேமனி+ ேதாற.
,தி ;ன+ ெசாாிய, ,ண

6.26.121

,ணி; இ+லவ, ,ணபா+

பதி ப) ெபா@8றைத இள/ ேகாளாி பாதா;
ஒ திகி5

ெபயராவைக, அவ ேதாிைன உதிதா;

'ெபா இகண

ெவறா 'என, சரமாாிக7 ெபாழி!தா.

6.26.122

அேத அழி!த ேநாகிய இைமேயா எ ஆதா;
ேதவ

உவ!தா; அவ, உ

ஏ* என னி!தா,

ததா; ஒ தட!ேதாிைன ெதாட!தா, சர
ப ஏவின; அைவ பா#த, இள

தைலேம+

ேகாளாி பைததா.

பைததா, உட+ நிைலதா, சில ப,வா# அயி+ பகழி
விைததா; அவ விலகாத, விைடேம+ வ விமல,

மததா+ எதிவ காலைன ஒ கா5ற மம

6.26.123

131

உைததா+ என, தனி ஓ கைண அவ மாபிைட உ#தா.
கவசைதG ெந மாைபG

6.26.124

கழ* அகைண கழிய,

அவச ெதாழி+ அைட!தா; அத8, இைமேயா எ ஆதா;

திவச எE கதிேரா என ெதாிகிற ஓ கைணயா+
வசைதG

ணிேத, அவ மணி ேதாைளG

உ7 ஆ)ய உதிர

ெதாைளதா

6.26.125

;ன+ ெகாE! தீ என ஒEக,

த7ளா)ய வடேமவி சதா; உட+ தாிதா;

க ேபா கைண ர!தா; அைவ, Hட ேபா#

ெதா7ளாயிர

வி7ளா ெந/ கவச இைட 4ைழயா உக, ெவ,டா.
மறி ஆயிர

6.26.126

வ)ெவ/கைண, மமதிைன மதியா

,றி, ஆயிர

பாிேதரவ விதா; அைவ ,றி பா

இ*தா, ெநI சரதா+, ஒ தனி நாயக8, இைளேயா;

ெசறிதா உட+ சில ெபா கைண, சிைல நா அற ெதாிதா.
'வி+ இ/, இ ெநமா+ சிவ எK

6.26.127

ேமலவ தKேவ

ெகா+? 'எ* ெகா அயிதா; ெந/ கவசைதG ,ைலயா9

ெச+5/ க/கைண யாைவG
ெவ+5 தர

இ+லாைமG

சிைதயாைமG

அறி!தா, அக

ெதாி!தா;
ெம!தா.

6.26.128

இ!திரசி ெம@8றைமைய யறி!த Fடண இல,வK, அதைன
ெதாிவித+

அதைமைய அறி!தா அவ சி*தாைதG , அ=கா,

த க ேநாகா, 'ஒ ெமாழி ேக7 'என ெமாழிவா,
'எதைமG

இைமேயாகைள ெவறா இக+ கடா#!

பித மக தள!தா; இனி பிைழயா 'என பக!தா.

6.26.129
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இ!திரசி ஏவிய பைடகல/கைள ஏ8ற கைணகளா+ இல,வ வில,த+
%8றிப) ெகாதிகிற அ ெகாைல வா7 எயி8* அரக,
ஏ8*
சீ8ற

சிைல ெநநா ஒ உல, ஏழிK

எ#த,

தைலதைல ெச* உற, 'இ தீ 'என ெதாியா,

கா8றி பைட ெதாதா; அவ அேவ ெகா காதா.

6.26.130

அன பைட ெதாதா; அவ அேவ ெகா ததா;
;ன பைட ெதாதா; அவ அேவ ெகா ெபா*தா;
கன+ ெவ/ கதிரவ ெவ பைட ர!தா, மன

காியா;

சினெவ! திற+ இள/ ேகாளாி அேவ ெகா தீதா.

6.26.131

இ!திரசி அய பைட ெதாதானாக இல,வ அபைடயிைனேய ெதா
அதைன அழித+

'இ காதிெகா+? 'எனா, எ, இசிகபைட எ#தா;
அ காபத8, அேவ உள எனா, ெதா அைம!தா;
ெசகா பைட ெதாேப என நிைன!தா, திைச கேதா

மாபைட ர!தா, 'இனி )!தா# 'என ெமாழி!தா.
வானிதைல நிறாக?

6.26.132

மEவாளிG , மலேரா

தாK , னிவர , பிற தவேதாக? , அறேதா

ேகாK , பிறபிற ேதவக7 ,E@ , மன

,ைல!தா;

'ஊன , இனி இல ஆ,க இள/ேகா, 'என தா.

6.26.133

ஊழிகைட இ*தி தைல, உல, யாைவG உ=

ஆழி ெப/கன+ த ஒ Hட என@

ஆகா

பாழி9 சிைக பரபி தனி படகிற பாதா

ஆழி தனித+ நாயக8, இைளயா அ மதிதா.

6.26.134
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'மாடா இவ, மலேராபைட த8ேபா த வலதா+

மீடா அல; ததா அல; )!தா 'என, விடா;
'காடா இனி கர!தா+, அ கம

அல 'எனா,

'தா7 தாமைர மலேரா பைட ெதாேப 'என9 சைம!தா.

6.26.135

'ந* ஆ,க உல,, 'என தேலாெமாழி நவிறா;
'பிறாதவ உயிேம8 ெசல@ ஒழிக 'எப பி)தா;
'ஒறாக இ

தேலாபைட தைன மா#க 'எ* தா;

நிறா, அ ர!தா; அவ நல

வானவ நிைனதா

6.26.136

'தா விட மலேரா பைட எனி, ம8* இைட தேம?

வா விட , ம விட , மறேவா உட+ அ*ேம,

'ேத வி) மலேரா பைட தீபா# 'என ெதாி!தா;

'ஊ விடவ மற

வி)ல ' என, வானவ உவ!தா.

6.26.137

உேம* வ! எதி!தா+, அத எதிேர ெந; உ#தா+,
வ

ஆ/க தவி!தா+ என, மறேவா பைட மாய,

திமா+ தன, இைளயா பைட உல, ஏைழG
அமாகன+ எனநிற, விH ; எ/க=

ஆகி.

தீ#,

6.26.138

பைட அ/, அ படரா வைக, பகேலா ,ல மமா,
இைட ஒ* அ த, ப) ெச!தீஉக எ#தா,

ெதாைட ஒறிைன, கைணமீமிைச *வா# இனி 'எறா;
விட

ஒ*ெகா ஒ* ஈ!த ேபா+ தீ!த, ேவக .

ேதவகள மகிA9சிG
விள,த5

6.26.139

சிவெபமா இராம இல,வர பிறபி உைமயிைன
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விேணா அ கடா, 'வய Fர, இனி ேமேம+

ஒணாதன உளேவா? 'என மன

ேதறின, உவ!தா;

கணா 4த+ ெபமா, 'இவ, அாிேதா? 'என கைடபா,
'எணா இைவ பக!தீ; ெபா7 ேகளீ! 'என இைசதா.

6.26.140

'நாராயண நர எ* இவ உளரா#, நம, எ+லா
ேவரா#, E த+ காரண ெபாளா#, விைன கட!தா;
ஆராயிK

ெதாியாத ஒ ெந மாையயி அகதா;

பாராயண மைற நாைகG கட!தா; இவ பைழேயா.
"அறதா* அழி@ உள ஆ

" என, அறி@

6.26.141

ெதாட! அ=கா

;றதா, ;,! அகதா என பிற!தா, அ ;ரபா;
மறதா ,ல த+ ேவ அற மா#பா, இவ வ!தா;
திறதா+ அெதாி!, யாவ
"உயிேதா*

ெதாியாவைக திாிவா.

6.26.142

உ8*ள, ேதாதிர ஒவ " என ,

அயிராநிைல உைடயா இவ; அவ, இD உல, அைன
தயிேதா# பிைர என+ ஆ

வைக கல!, ஏறிய தைலவ;

பயிராத ஒ ெபா7 இன எ* உணF; இ பரமா+.
'ெந

6.26.143

பா8கட+ கிட!தா , ப, இவ; நீ ,ைற ேநர,

வி பாகிய

உைடயாகைள ,லேதா அற F),

இ பாகிய அற காபத8, இைச!தா 'என இ எலா ,
அ ; ஆகிய ெதாைட9 ெசIசைட தேலா பணி அைம!தா.

6.26.144

உைமயிைன அறி@*திய சிவெபமாைன ேதவக7 ெதாE ேபா8*த+
'அறி!ேத, இ! அறிேய , அவ ெந மாையயி அயேப ;
பிறி!ேத

இனி E ஐய ; ெபமா பி)ேதா ;
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எறி!ேத

பைகE ; இனி தீ!ேத , இட கட!ேத ;

ெசறி!ேதா விைன பைகவா! ' எனெதாEதா, ெந!ேதவ.

மாேயா பைடயிைன இ!திரசி ஏ@த5

தியானித அளவி+ அ விலகி ேபாத5

6.26.145

இல,வ, தைன திமாலாக

மாேயா ெந பைட வா/கிய வைளவா7 எயி8* அரக,
'நீேயா இ ததா# எனி, நின, ஆ எதி நி8பா?

ேபாேயா விH ; அைடவா#? இ பிைழயா 'என ;கலா,

$ேயாமிைச, உல, யாைவG

தமாறிட, ர!தா.

6.26.146

ேசமிதன இைமேயாதைம, சிர ஏ!திய கரதா+;
ஆ

இ ெதாழி+, பிற யாவ

அைட!தா; பE அைடயா

காமிப )விப, படகிற கடா;

'ேநமி தனி அாி, தா 'என நிைன!தா, எதி நட!தா.

தீகிற இD உல, ஏைழG
நீ,

தர

என9 ெச+வ

6.26.147

ெதாி!தா;

அ+லா E தேலா என நிைன!தா;

மீ9 ெசறில, அய+ ெசற, வில/கா, வல/ெகா, ேம+
ேபா#, அ/, அ; கன+ மாட ;ைக F#!த, ெபாேவ.
ஏ ஆ)ன, இைமேயாக? கவியி ,ல

6.26.148

எ+லா

% ஆ)ன; அர ம/ைகய ,னி ஆ)ன; தவேதா

'காதா# உல, அைன

'என களி ஆ)ன; கமல

>தாK

E வா# ெகா ;கA!தா.

அ மEவாளிG

சிவன பைடயிைன இ!திரசி வித+
அவ அன கடா, 'இவ ஆேரா? 'என அயிதா;

6.26.149
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'இவ அன தேல உைட இைறேயா என வியவா,

'எவ எனிK

நி* ஆ,வ இனி எணில 'எனா,

'சிவ நபைட ெதா ஆயி )ேப 'என ெதாி!தா.

பாபா த

உல, யாைவG

6.26.150

ஒ நா7 ஒபகேல

தீபா பைட ெதாேப ' என ெதாி!தா; அ ெதாியா,
மீ பாவிய இைமேயா ,ல

ெவ உ8ற; 'இெபாEேத

மா#பா 'என உல, யாைவG
'தாேன சிவதர ெப8ற, தவ

ம*,8றன, மய/கா.

6.26.151

நா7பல உழ!ேத;

தாேன, 'பிற அறியாத த!ேத 'என9 சைம!தா;

ஆனா+, இவ உயி ேகாட5, ஐய இைல 'எனா,
ேம+நா?

இதைனேய வி) எதி நி8பவ இ+ைல.

மனதா+, மல ;ன+ சா!தெமா அவி $ப

6.26.152

வ,தா;

நிைனதா; 'இவ உயிெகா இவ நிமிவா# 'என நிமி!தா;
சினதா+ ெநIசிைல நா தட! ேதா7ேம+ உற9 ெச5தா,
எைன ஆய ஒ ெபாளா+ இைட தைட இ+லைத விடா.

6.26.153

சிவன பைடயினா+ ேதாறிய விைள@க7
:ல/க? , மE@ , H கைணG , கன+ Hட ,
ஆல/க? , அரவ/க? , அசனி,ல

எைவG ,

காலதன உவ/க? , க >த , ெப
சால/க?

ேப#9

நிமிகிறன, உல, எ/க= தா ஆ#.

ஊழி கன+ ஒபா+ அத Kடேன ெதாட! உட8* ;
:ழி ெகா/ க/கா8* அத Kடேன வர, $,

ஏழி8,

அ ;றதா# உள ெப

ேபாகட+ இழி!த ஆ/,

6.26.154
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ஆழிதைல கிட!தா+ என ெந!$/, இ7 அைடய.
பாி!தா. 'இபE ஆகில, இ*வா எK

6.26.155

பயதா+;

ெநாி! ஆ/, அழி,ர/, உ8ற பக!ைண ெந)ேத.
திாி!தா, இ Hடேரா; உல, ஒ O* உட திாிய.

6.26.156

அக அIசிய Fடண இதைன விலக இய5ேமா என வினவ இல,வ
அதைன ேநாகி9 சிாித+

பாதா ெந!தைக Fடண, உயி கா+ உற, பயதா+

ேவதா, 'இ வில,

தர உளேதா, த+ Fரா!

தீதா! 'என அைழதா; அத8, இள/ேகாளாி சிாிதா;

ேபாதா அட+ கவிFர , அவ தா7நிழ+ ;,!தா.
அபய

6.26.157

அைட!தவகைள அIச8க என ைகயைம தாK சிவ பைடைய

விட, அ இ!திரசிதி பைடயிைன விE/,த+
'அவய ! உன, அவய ! 'எK
அவய

'உவய

உம, அளிேதா

சிவ ஐ

உ*
க

உலகி பய

அைனேவாைரG , 'அIேச+

'என த ைக தல அைமதா
உண!ேத, இனி ஒழிேய;

உைடயா பைட ெதாேப 'என ெதளி!தா.

6.26.158

அெபாபைட மனதா+ நிைன!, அ9சி அைத, 'அழிபா#

இெபா பைடதைன ம8ெறா ெதாழி+ ெச#யைல 'எனா,
; ஒப ஒகைண %)ன ர!தா; இைட ெதாடரா
எெபாபைட எைவG

;க விE/,8ற, ஒ இைமபி.

வி ஆத; ம ஆத, ேமேலா மணிரசி
க ஆத, கட+ ஆத, மைழ ஆத, கைலேயா
எ ஆத, மைற ஆத, விசய

என இய ;

6.26.159
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ெப ஆதன7, அற

ஆத, பிற ஆத ெபாிதா+.

6.26.160

இல,வன வைமைய க திைக;8ற இ!திரசி த வைமயா+
ேம5

அ ;கைள9 ெச5த+

இ* காைலயி உல, யாைவG

அவிபா இக+ பைடைய,

ம*கா வைக வதா, அ வா/, ப) வ+லா;

தெ*காலனி ெகா)ேயாK , ம8* அக, அக

அ*கா+வய கவிFர

திைகதா;

அாி எபைத அறி!தா.

6.26.161

'தெ#வபைட பE உ8ற என %Hத+ சிைதவா+;

எ# விதக உள; அன பிைழயா 'என இைசயா,
ைகவிதக அதனா+ சில கைண விதின; அைவG
ெமா#விதக தட!ேதாளிK

4த8 :)K

OAக.

6.26.162

ெவ#ேயா மகத+ ஆகிய விறேலா, மி, திறேலா,
ைக ஓ#@ இல, மைலமாாியி நித கட+ கடபா;
'உ#யா 'என வ) வாளிக7 சதேகா)க7 உ#தா.

ெச#ேயா அய+ தனிநிற த சி*தாைதைய9 ெச*தா.

6.26.163

இல,வன அய+ நிற Fடணைன இ!திரசி இகA!ைரத+
'ரதட

த

ஏ!தி, மனிசைர ைறைம %றி

பிரடாி ;கA!, ேபைத அ)யாி ெதாE பிெச*,
இர*

ரச

என, இைசதேத இைசகிறா# ஐ

;ரவ தைலைய, இ*; பழி என ஒழிெவ ேபாலா .
'விழிபட, த+வ எ+லா

வழிபட, உலக

O*

ெவ பின ஒ/கி FA!

அ)பட வ!த ேதK ,

6.26.164
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அழிபைட தா/க+ ஆ8*

ஆடவ, யா

அஃகா

பழிபட வ!த வாAைவ யாவேர நயக8 பாலா?
'நீ உ7ளதைனG

உ7ள மீ என, நித எ+லா

ேவ உளதைனG

Fவ, இராவணேனா; மீளா;

ஊ உள; ஒவ நிறா# நீ உைள உைறய; நிேனா

ஆ உள அரக நி8பா, அரH F8றிக? ஐயா!
'!ைதநா7, உலக

6.26.165

6.26.166

த!த Oதி வாேனாக, எ+லா

த!ைதயா த!ைத யாைர9 ெச இைட சாய த7ளி,

க!தனா த!ைத யாைர கயிைலேயா ஒைக ெகாட
எ!ைதயா அரH ெச#வ, இெப

பல

ெகாேடேயா?

6.26.167

'பனிமல தவிசி ேமேலா பாபன ,ல, எ+லா
தனித+ தைலவ ஆன உைன வ! அமர தாAவா;
மனித, அ)ைமயா# நீ இராவண ெச+வ

ஆ7வா#;

இனி உன, எேனா, மான ? எ/ேகளா அட/கி8* அேற.

6.26.168

'ெசா+வி , பழி , 4/ைக Oகிைன ணிவிேதாரா+,
எ+வி

பைடைக உ/க7 தைமயைன எ/ேகளா

ெகா+வி , ேதா8*நிற %8றினா ,லைத எ+லா
ெவ+வி , வாE

வாAவி ெவ*ைமேய விEமி அேற?

6.26.169

'எEதி ஏ அணி!த திேதா7 இராவண, இராம அ பா+,
;Eதிேய பாய+ ஆக ;ரடநா7, ;ரேம+ FA!,
அEதிேயா? நீG

%ட ஆதிேயா? அவைன வாAதி

ெதாEதிேயா? யாேதா, ெச#ய ணி!தைன? விசய ேதாளா#!

'ஊKைட உட பி நீ/கி, ம!தினா+ உயிவ! உ#G

6.26.170
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மானிட இல/ைக ேவ!ைத ெகா+வேர? நீG

அனா

தா உைட ெச+வ #க த,திேயா? சரதிேனா

வா இைட ;,தி அேற, யா பழி ம*கி! 'எறா.

6.26.171

Fடண, ம*ெமாழி பகத+
அD அைமய ேகட Fடண, அல/க+ ேமா
ெசDவிதி ளகி, Oர+ *வ5

ெதாிவ ஆகி,

'ெவDவி பாவ ; சால தமேம விEமி; ஐய;

இD ேக) 'எனா, இைனயன விள ப+ உ8றா.

6.26.172

'அற ைண ஆவ அ+லா+, அநர, அைமய ந+,
மற ைண ஆக, மாயா பழிெயா
ற!திேல ெம# ைம; எ#

வாழ மாேட;

ெபா# ைமேய றப அ+லா+,

பிற!திேல இல/ைக ேவ!த பி, அவ பிைழத ேபாேத.

6.26.173

'உ)ெல நறவ ; ெபா# ைம திெல; வயா+ ஒ*
ெகா)ெல; மாய வIச

,றிதிெல; யா

க)ல எபா+; உேட? நீயி

,8ற

கா) அேற?

ெப)ாி திற பினாைர ற!த பிைழயி8* ஆேமா?

6.26.174

"Oவைக உல, ஏ தலவ, எவ, Oத
ேதவத

ேதவ, ேதவி க8பினி சிற!ளாைள

ேநாவன ெச#த+ தீ '' எ* ப, 4 தாைதசீறி

'ேபா 'என ேபா!ேத; இ* நரகதி+ ெபா!ேவேனா?
'ெவ ைமயி தம ேநாகா ேவடேத ேவ, FG
உ ைமேய ;கE

>க; றக

உமேக ஆக;

ெச ைமயி+ ெபா!தி, ேமேலா ஒEகிேனா அறைத ேத*

6.26.175
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எ ைமேய பழிG

>க; நரக

"அறதிைன பாவ ெவ+லா " எK
திறதிK

உ*

அ அறி! "ஞான

'' எ* எணி, ேதவ,

;றதினி+ ;கேழ ஆக, பழிெயா

சிற; எ+லா

ேதைவ9 ேச!ேத;

;ணக, ேபாத9

சிற; இனி ெப*க; தீக ' எறன, சீ8ற

'ெப*

6.26.176

எமேக ஆக.

தீ!தா.

6.26.177

எைக பிைறக வாளி ஒறா+

இ*

சிற; அ+லா+, அபா+ எ/, இனி ேபாவ? 'எனா,

தெ*

சிைற க5ழ அன ஒகைண ெதாி!, ெச ெபா

உ*

HடகEைத ேநாகி, Qகினா, உமி ெவ#ேயா.

6.26.178

அ கைண அசனி என அ* என, ஆல உட
கணா :ல என, கிய )ைவ ேநாகி,

'இகண இ8றா 'இ8றா ' எகிற இைமேயா காண,
ைககைண ஒறா+, வ7ள+, அகைண கட
ேகா+ ஒ* ணிதேலா , %8*, %8ற

கடா.

6.26.179

அனா,

ேவ+ ஒ* வா/கி விடா; ெவயி+ ஒ* விEவ என,
நாெலா*

O*

ஆன ;வன/க7 ந/கேலா ,

Q+ ஒ* வாிவிலாK , அதைனG

4*கி FAதா.

6.26.180

'ேவ+ெகா ெகா+ல+ உ8றா ' எ*, ஒ ெவ,ளி ெபா/க,
கா+ெகா கா %) ைகெதாட கனக தடா+,

ேகா+ெகா? ஒவேனா , ெகா) தட!ேதாி+ >ட
பா+ெகா?

;ரவி எ+லா

பதினா, ); மாற.

அழி!த ேதமீ நிறா ஆயிர ேகா) அ ;

ெபாழி!, அவ ேதாளி ேம5 , இல,வ ;யதி ேம5 ,

6.26.181
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ஒழி!தவ உரதி ேம5

உதிர நீ வாாி ஓத

அழி! இழி! ஓட ேநாகி அட
-----------------------------

இாிய ஆதா.

6.26.182

