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$ர%� ஐய� தீ!�தா�; $டண� த�ைன ெம*ேயா+ 
ஆ!வ-� உயி/� ஒ�ற அ2��ற� த2வி, 'ஐய! 
தீ!வ� ெபா/ேளா, ��ப�? நீ உைள; ெத*வ� உ#+; 
மா/தி உள�; நா� ெச*த தவ� உ#+; மைற3� உ#டா�. 6.26.1 
 
இல��வ%ட� ெச�4 இ�திரசி�தி� ேவ5விைய6 சிைத�த�� விைடத/�ப7 
$டண� இராமைன ேவ#+த� 
 
எ�ற9�, இைற:சி, 'யாக� -�4ேம�, யா/� ெவ�லா!; 
ெவ�றி3� அர�க! ேம�ேற; விைட அ/5; இளவேலா+� 
ெச�4, அவ� ஆவி உ#+, ேவ5வி3� சிைத�ெப� 'எ�றா�; 
'ந�4, அ� ;ாிதி! 'எ�னா, நாயக� நவி�வ� ஆனா�. 6.26.2 
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இராம� இல��வைன� த2வி, இ�திரசி��ட� ெச*3� ேபாாி� நட��ெகா5ள 
ேவ#7ய -ைறயிைன அறி<4�த� 
 
த�பிைய� த2வி, 'ஐய! தாமைர� தவிசி� ேமலா� 
ெவ�பைட ெதா+��� ஆயி�, வில��வ� அ�றி, ெவ*தி� 
அ�; நீ �ர�பா* அ�ைல; அைனய� �ர�த காைல, 
உ�ப/� உல�� எ�லா� விளி3�; அஃ� ஒழிதி 'எ�றா�. 6.26.3 
 
-�கணா� பைட3�, ஆழி -தலவ� பைட3�, -�நி�4 
ஒ�கேவ வி+ேம; வி�டா�, அவ�ைற3� அவ�றா� ஓய� 
த�கவா4 இய�றி, ம�4 உ� சிைலவ@� த/�கினாேல 
;�கவ� ஆவி ெகா#+, ேபா�தி ;கழி� மி�ேகா*! 6.26.4 
 
'வ�லன மாய வி:ைச வ��தன அறி��, மாள, 
க�9தி, த/ம� எ�%� க# அக� க/�ைத� க#+; 
ப� ெப/� ேபா/� ெச*� வ/�தைல; அ�ற� பா!��, 
ெகா�9தி, அமர! தAக5 B�றிைன� B�ற� ஒ�பா*! 6.26.5 
 
'பைத�� அவ�, ெவ�ைம ஆ7, ப�ெப/� பகழி மாாி 
விைத�தன விைதயா நி�4 வில��தி; ெம@< மி�கா�, 
உைத�த வ� சிைலயி� வாளி ம/ம�ைத� கழிய ஓ�7, 
வைத� ெதாழி� ;ாிதி சாப C�ெநறி மற�பிலாதா*! 6.26.6 
 
'ெதா+�பத� -�ன�, வாளி ெதா+��, அைவ �ைறக5 ேதா4� 
த+�பன த+�தி; எ#ண� �றி�பினா� உண!��, த�க 
க+�பி%�, அள< இலாத கதியி%�, கைணக5 கா�றி� 
வி+�பன அவ�ைற ேநா�கி வி+தியா� விைர< இலாதா*! 6.26.7 
 
இல��வ%�� இராம� தி/மா@� வி�9� கவச� -த@யன<� அளி�த� 
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எ�பன -த� உபாய� யாைவ3� இய�பி, ஏ�ற 
-�பைன ேநா�கி, 'ஐய! �வைக உல�� தா� ஆ*, 
த� ெப/� த�ைம தா%� அறிகிலா ஒ/வ� தாA�� 
வ�ெப/: சிைல ஈ� ஆ��; வாA�தி; வல-� ெகா5வா*. 6.26.8 
 
'இ6 சிைல இய�ைக ேம� நா5 தமிE-னி இய�பி�4 எ�லா� 
அ6F என� ேக�டா* அ�ேற? ஆயிர� ெமௗ@ அ#ண� 
ெம*6 சிைல விாி:ச� தாேன ேவ5வியி� ேவ�+� ெப�ற 
ைக6 சிைல ேகா7 'எ�4 ெகா+�தன�, கவச� ேதா+�. 6.26.9 
 
ஆணி, இH உல��� ஆன ஆழியா�, ;ற�தி� ஆ!�த 
Iணி3� ெகா+��, ம�4� உ4திக5 பல<� ெசா�@, 
தாJவி� ேதா�ற�தாைன� த2வின�, த2வேலா+�, 
ேச# உய! விF�பி� ேதவ!, 'தீ!�த� எ� சி4ைம, எ�றா!. 6.26.10 
 
ேபா!�ேகாலAெகா#ட இல��வ� இராம�பா� விைட ெப�4 
வானர�தைலவ!கKட� நி��பைல ேநா�கி6 ெச�9த� 
 
மAகல� ேதவ! Bற வானவ! மகளி! வாE�தி, 
பAக� இ� ஆசி Bறி, பல ஆ#+ இைச பரவ� பாக� 
திAகளி� ெமௗ@ அ#ண� திாி;ர� தீ�க6 சீறி� 
ெபாAகின� எ�ன, ேதா�றி� ெபா@�தன� ேபா!ேம� ேபாவா�. 6.26.11 
 
'மா/தி -த�வ! ஆய வானர� தைலவேரா+�, 
$ர! நீ ேசறி, எ�4 விைட ெகா+�த/K� ேவைல, 
ஆாிய� கமல பாத� அக�தி%� ;ற��மாக, 
சீாிய ெச�னி ேச!��, ெச�றன�, த/ம6 ெச�வ�. 6.26.12 
 
ெபாலA ெகா#ட� அைனய ேமனி� ;ரவல�, ெபா/மி, க#ணீ! 
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நில� ெகா#+ படர நி�4, ெந:F அழிவாைன, த�பி 
வல� ெகா#+, வயிர வ�வி� இட� ெகா#+, வ:ச� ேமேல, 
சல� ெகா#+ க7� ெச�றா�, 'தைலெகா#+ வ/ெவ� 'எ�ேற. 6.26.13 
 
இல��வ� பிாிய� தனி�� நி��� இராமன� நிைல 
 
தா� பிாிகி�றிலாத த�பி ெவA க+�பி� ெச�வா�, 
ஊ� பிாிகி�றிலாத உயி! என, மைறதேலா+�, 
வா� ெப/ேவ5வி கா�க, வள!கி�ற ப/வ நாளி� 
தா� பிாி�� ஏக� க#ட தயரத� த�ைன ஒ�தா�. 6.26.14 
 
நி��பைலைய அைட�த வானர!க5 அர�க! ேசைனைய� காJத� 
 
ேசனாபதிேய -த� ேசவக!தா� 
ஆனா! நிமி! ெகா5ளி ெகா5 அAைகயினா! 
கா� ஆ! ெநறி3� மைல3� கழிய� 
ேபானா!க5 நி��பைல ;�கனரா�. 6.26.15 
 
உ#டாய� ஓ! ஆ� உல�5 ஒ/வ� 
ெகா#டா� உைறகி�ற� ேபா� �லவி 
வி#தா%� வி2Aக விாி�ததைன� 
க#டா! அH வர�க! க/Aகடைல. 6.26.16 
 
ேநமி� ெபய! Mக� நிைர�� ெந+: 
ேசம�த� நி�ற� தீவிைனேயா� 
ஓம� அ�� அன� ெவH வடைவ�� உடேன 
பாம�கட� நி�ற� ஓ! பா�ைமயைத. 6.26.17 
 
கா! ஆயின கா* காி ேத! பாிமா 
தா! ஆயிரேகா7 தழீஇய�தா� 
நீ! ஆழிெயா+ ஆழி நிறீஇய�ேபா� 
ஓ! ஆயிர� ேயாசைன உ5ளதைன. 6.26.18 
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ெபா� ேத! பாிமா காிமா ெபா/தா! 
எ�ேற பைட$ரைர எ#ணிலமா� 
உ�4 ஏவிய Mக� உேலாக-ட� 
F�4 ஆயிர� ஊ+ Fலாயதைன. 6.26.19 
 
வ#ண� க/ ேமனியி� ேம� மைழ வாE 
வி#ைண� ெதா+ ெச�மயி! $Fதலா� 
அ#ண� காியா� அன� அ�; அட ெவ� 
ப#ைண�கட� ேபா�வ� ஓ! பா�ைமயைத. 6.26.20 
 
ஆரவாரமி�றி ேவ5வி� கள�ைத� கா��நி�ற அர�க! ேசைனைய� க#+ வானர! 
ஆரவாாி�த� 
 
வழAகாசிைல நாெணா@ வானி� வ/� 
பழA கா!-க� ஒ�த; பைண��ல-� 
தழAகா கட� வாEவனேபா�; தைகசா� 
-ழAகா -கி� ஒ�தன மா -ரேச. 6.26.21 
 
வ@யா� அ(H)இராகவ� வா*ெமாழியா� 
ச@யாத ெந+A கட�தா� எனலா* 
ஒ@யா� உ4ேசைனைய உ�4 ஒ/நா5 
ெம@யாதவ! ஆ!�தன! வி#கிழிய. 6.26.22 
 
அர�க! ேசைன3ட� வானர! ெபா/த� 
 
ஆ!�தா! எதி! ஆ!�த அர�க!�ல�; 
ேபா!�தா! -ரசAக5 ;ைட�த ;க� 
I!�தா! இவ! க� பைட; N� -கி@� 
நீ!�தாைரயி� அ�; அவ! நீ�7னரா�. 6.26.23 
 
மி�%� பைட $சின! ெவ�பைடேம� 
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ப�%� கவிேசைன ப7�� உளதா� 
��%� �ைறநீ! நிைறவாவி ெதாட!�� 
அ�னAக5 ப7�தனவா� எனவா*. 6.26.24 
 
வி�9� ம2<� எ2<� மிடேலா! 
ப�9� தைல3� உட9� ப7யி� 
ெச�9�ப7 சி�தின ெச�றனவா� 
க�9� மர-� கர-� க�வ. 6.26.25 
 
வா9� தைல3� உட9� வயி4� 
சா9� கர-� தைர க#டனவா� 
ேகா9� ம2<� எ2<� ெகா2<� 
ேவ9� கைண3� வைள3� விசிற. 6.26.26 
 
ேவ5விைய6 சிைத�காம� கால� நீ�7�தலாகா� என $டண� இல��வ%�� 
உைர�த� 
 
ெவ�றி6 சிைல $ரைன $டண� 'நீ 
நி�4 இ�கைட தா2த� நீதியேதா? 
ெச�4 இ�க7 ேவ5வி சிைத�திைலேய� 
எ�4 இ�கட� ெவ�9�� யா�? 'என9� 6.26.27 
 
இல��வ� ேதவ! -த@ேயா! விய�� காண அர�க! ேசைனைய யழி�த� 
 
ேதவ அFர/� திைச நா�-க%� 
�வா-த� ஈச%� �உலகி� 
ேகா ஆகிய ெகா�றவ%� -தேலா! 
ேமவாதவ! இ�ைல விF�; உைறேவா!. 6.26.28 
 
ப�லா!பைட நி�ற�; ப� அணியா* 
ப�லா!பைட நி�ற�; ப� பிைறெவ# 
ப�லா!பைட நி�ற�; ப�@ய-� 
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ப�லா!பைட நி�ற� ப�பைடேய. 6.26.29 
 
அ� காைல இல��வ� அ� பைட35 
;�கா� அயி� அ�; ெபாழி�தனனா�; 
உ�கா! அH வர�க! த� ஊ! ஒழிய 
;�கா! நமனா! உைற தெ�;லேம. 6.26.30 
 
ேதறாமத மா�காி ேத! பாிமா 
Cறாயிர ேகா7யி� Cழி�பட 
ேச4 ஆ! �/தி� கட@� திடரா*� 
B4 ஆ* உக ஆவி �ைற�தனனா�. 6.26.31 
 
அழி<�ற அர�க! ேசைனகளி� ேதா�ற� 
 
வாம� காிதா� அழி வா!�ழியி� 
தீ ெமா*�த அர�க!க5 ெச�மயிாி� 
தாம� தைல உ�க தழA� எாியி� 
ஓம�ைத நிக!�ப உல�; இலவா�. 6.26.32 
 
சிைலயி� கைண ஊ+ திற�தன தி# 
ெகாைல ெவAகளி மா�காி ெச�;ன� ெகா#+ 
உைல< இ�4 கிட�தன ஒ�தனவா� 
மைல3� Fைன3� வயி4� உட9�. 6.26.33 
 
வி� ெதா�திய ெவAகைண எ#கி� விய� 
ப� ெதா�திய ேபா� ப7ய� பல<� 
-�ற6 Fட! மி�மினி ெமா*��ள வ� 
;�4 ஒ�த -7�தைல Oழியன. 6.26.34 
 
ப+மாாி ெந+A கைண பா*த@னா� 
வி+மா4 உதிர� ;ன� $Eவனவா� 
த+மா4 ெந+A ெகா7 தாEகட�வா* 
ெந+ மா -கி� $Eவ நிக!�தனவா�. 6.26.35 
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மி� ஆ!கைண தா5 அற $ச வி2�� 
அ�னா! உதிர��5 அ2��தலா� 
ஒ�னா! -2 ெவ# �ைட ஒ�தனவா� 
ெச� நாக� வி2Aகிய திAகளிைன. 6.26.36 
 
ெகா+ நீ5 காி ைகெயா+ தா5�ைறய 
ப+நீ5 �/தி� பட!கி�றனவா� 
அ+ நீ5 உயி! இ�ைமயி� ஆEகிலவா� 
ெந+ நீாி� இடAக! நிக!�தனவா�. 6.26.37 
 
காி உ#ட கள�திைட உ�றன கா! 
நாி உ#7 உக�பன ந�டனவா�; 
இாி உ#டவ! இ� இய� இ�7டலா� 
மாி உ#ட உட� ெபாைற மானினவா�. 6.26.38 
 
வாயி� கன� ெவAக+ வாளி இன� 
பாய ப/ம� �ல� ேவவனவா� 
ேவ* உ�ற ெந+Aகிாி மீெவயி� ஆ� 
தீ உ�றன ஒ�த சின� காிேய. 6.26.39 
 
அைலேவைல அர�கைர எ#� அJகி 
தைலேம� -7ைய� தைர த5Kதலா� 
மைலேம� உய! ;�றிைன வ5 உகிரா� 
நிைலேபர மறி�ப நிக!�தனவா�. 6.26.40 
 
மா வாளிக5 மா மைழேபா� வரலா� 
மா ஆளிக5 ேபா! தெ4 மா மறேவா! 
மா ஆளிக5 வ� தைலயி�தைல வாE 
மா ஆளிேகளா+ மறி�தனரா�. 6.26.41 
 
அAக� கிழிய� �ணிப�டதனா� 
அA� அA� இழி��ற அம!� தைலவ! 
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அAக� கழி ெச�;ன� ப�ப அைல�� 
அAகAக5 நிர�பி அல�பியதா�. 6.26.42 
 
வ�தாைனைய வா!கைண மாாியினா� 
-� தாைத ஒ! ேத!ெகா+ ெமா* பலேத! 
பி�றா எதி! தானவ! ேப! அணிைய� 
ெகா�றா� என எ*� �ைற�தனனா�. 6.26.43 
 
இல��வன� ேபாாினா� இ�திரசி�தி� யாக� சிைதத� 
 
மைலகK� மைழகK� வான மீ�கK� 
அைலய ெவAகா� ெபார அழி�தவா� என 
உைலெகா5 ெவAகன� ெபாதி ஓம� உ�றவா� 
தைலகK� உட�கK� சர-� தா<வ. 6.26.44 
 
வாரண� அைனயவ� �ணி�ப வா� பட! 
தா! அணி -7�ெப/� தைலக5 தா�கலா� 
ஆரண ம�திர� அைமய ஓதிய 
Oரண மணி� �ட� உைட�� ேபாயதா�. 6.26.45 
 
தா4ெகா5 மதகாி Fம�� தாமைர 
சீறிய -க� தைல உ/�7 ெச�நிற�� 
ஊ4க5 ெசாாி�த ேப! உதிர�� ஓA� அைல 
ஆ4க5 எ2� கன� அவிய6 ெச�றவா�. 6.26.46 
 
ெதாிகைண விF�பிைட� �ணி�த ெச�மயி! 
வாிகழ� அர�க!த� தட�ைக வாெ◌ளா+� 
உ/� என வி2த@� அன@�� ஓ�கிய 
எ/ைமக5 மறி�தன; மறி3� ஈ!�தவா�. 6.26.47 
 
அ�கட� கழி�த ேப! அ/வி� ��றி�நி�4 
அ�கட� கழி�தில! அழி�த ஆடவ! 
அA� அடAக9� பட!�/தி ஆழியி� 
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அA� அடAகின! ெதாட!பகழி அ:சினா!. 6.26.48 
 
கா� தல�ெதா+ �ணி�� அழிய கா*கதி!� 
ேகா� தைல�தைல உற ம4�க� B7னா! 
ேவ� தல�� ஊ�றினா! �ளA� ெம*யினா! 
நா4 அைல� �டாின! பல/� ந#ணினா!. 6.26.49 
 
ெபாA� உட� �ணி�த த� ;த�வ!� ேபா�கிலா! 
ெதாA� உட� ேதா5மிைச இ/�� ேசா!<ற 
அA� உட� த�பிைய� த2வி அ#மினா! 
த� �ட! -�� இைட6 ெசாாிய� த5Kவா!. 6.26.50 
 
�7ய ெந*ெயா+ நற< -�றிய 
சா7க5 ெபாாிெயா+ தக!�� த5Kற 
ேகா7க5 பலப+ �ழா� �ழாAகளா* 
ஆ7ன அ4�ைற அ4��� ஆ�ைகக5. 6.26.51 
 
இல��வ� அர�க! ேசைனைய விைர�� அழி�த� 
 
கா� என க+ என க@Aக� க�மிய! 
C� என உட� ெபாைற ெதாட!�த ேநா* என 
பா� உ4 பிைர என கல�� ப�-ைற 
ேவ� உ4 ேசைனைய� �ணி�� $E�தினா�. 6.26.52 
 
த� ேசைனக5 நிைல�ைல� தழிதைல இ�திரசி�� காJத� 
 
க#டன� திைசெதா4� ேநா�கி க# அக� 
ம#தல� மறிகட� அ�ன மா� பைட 
வி#+ எறி கா�ெபார மறி�� $�4 உ4� 
த#டைல ஆ� என� கிட�த த�ைமேய. 6.26.53 
 
மிட@� ெவA கடகாி� பிண�தி� வி#ெதா+� 
திட9� ெவ� ;ரவி3� ேத/� சி�திய 
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உட9� வ� தைலகK� உதி!�� ஓA� அைல� 
கட9� அ�லா� இைட ஒ�4� க#7ல�. 6.26.54 
 
C4 Cறாயிர ேகா7 ேநா� கழ� 
மா4ேபா! அர�கைர ஒ/வ� வா5கைண 
B4 B4 ஆ�கிய �ைவ3� ேசாாியி� 
ஆ4ேம அ�றி ேவ4 அர�க� க#7ல�. 6.26.55 
 
ந:சி%� ெவ*யவ! ந+Aகி நா உல!�� 
அ:சின! சில!சில! அைடகி�றா!; சில! 
ெவ:சின $ர!க5 மீ#7லாதவ! 
�:சின! �ைண இல! என� �ளAகினா!. 6.26.56 
 
இ�திரசி�� தா� ெதாடAகிய ேவ5வியி� ஓம�#ட��� தீ அவி�தைம க#+ 
மன� ெவ��;த� 
 
ஓம ெவA கன� அவி�� உைழ� கல�ைப3� 
காம! வ# த/�ைப3� பிற<� க�+ அற 
வாம ம�திர� ெதாழி� மற�� ந��4 
Iம ெவAகன� என� ெபா@�� ேதா�றினா�. 6.26.57 
 
இ�திரசி�திைன� காவலாக6 NE�� நி�ற அர�க! ேசைனயிைன வானரேசைன 
எதி!�� அைடத� 
 
அ�கண�� அ+கள�� அ�; மாாியா� 
உ�கவ! ஒழிதர உயி! ேஉளா! எலா� 
ெதா�கன! அர�கைன6 NE�� F�4ற 
;�க� கவி�ெப/: ேசைன� ேபா!�கட�. 6.26.58 
 
இ�திரசி�� த� ேசைனக5 அழி�தைமயிைன3� அ�க#+ -னிவ! -த@ேயா! 
ைக�ைல�பதைன3� க#+ தன� நியம� �ைல�� வ/��த� 
 
ஆயிர� மல! உைட ஆழி மா� பைட 
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'ஏ 'எ%� மா�திர�� இ�ற ெகா�ற-� 
Iயவ� சிைலவ@� ெதாழி9� ��ப-� 
ேமயின ெவ�ளி3� கிளர ெவ�பினா�. 6.26.59 
 
ெம* �ைல�� இ/நில மட�ைத வி�-ற 
ெச* ெகாைல� ெதாழிைல3� ெச*ைக தீயவ! 
ெமா* �ல�� இ4தி3� -னிவ! க#டன! 
ைக �ைல�கி�ற�� க#ணி� ேநா�கினா�. 6.26.60 
 
மான-� பாEபட வ��த ேவ5வியி� 
ேமான-� பாEபட -7< இலா -ர# 
ேசைன3� பாEபட சி�ைத ம�திர�� 
ஏைன3� பாEபட இைனய ெச�பினா�. 6.26.61 
 
'ெவ5ள� ஐ ஐ��ட� விாி�த ேசைனயி� 
உ5ள� அ��ேராணி ஈ! ஐ�ெதா+ ஓ3மா�; 
எ5ள அ/ ேவ5வி நி�4 இனி இய�4த� 
பி5ைளைம; அைனய� சிைத�� ேப!�ததா�. 6.26.62 
 
'ெதாடAகிய ேவ5வியி� Iம ெவ� கன� 
அடAகிய� அவி��ள� அைம3மா� அ�ேற? 
இட�ெகா+ ெவ�ெச/ ெவ�றி இ�4 என�� 
அடAகிய� எ�பத�� ஏ� ஆ�மா�. 6.26.63 
 
'அA� அ� கிட�க; நா� மனித!�� ஆ�றெல� 
'சிAகின� எ�ப� ஓ! எளிைம; ேத*<ற 
இA� நி�4 இைவ இைவ நிைன�கிேல�; இனி 
ெபாA�ேபா! ஆ�ற எ� ேதாK� ேபானேவா? 6.26.64 
 
"'ம�திர ேவ5விேபா* ம7�ததா� " என6 
சி�ைதயி� நிைன�� நா� வ/��� சி�றிய� 
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அ�தர�� அமர!தா� "மனித�� ஆ�றல� 
இ�திர�ேக இவ� வ@ " எ�4 ஏசேவா? 6.26.65 
 
அ�ெபா2� அர�க!ேசைன வானர ேசைனயினா� நிைல�ைலத� 
 
எ�4 அவ� பக!கி�ற எ�ைலயி� இ/A 
��ெறா+ மரAகK� பிண�தி� B�ட-� 
ெபா�றின காிகK� கவிக5 ேபா�கின; 
ெச�றன ெப/�பைட இாி�� சி�தின. 6.26.66 
 
ஒ�Aகின! ஒ/வ!கீE ஒ/வ! ;��ற� 
ப�Aகின! ந+Aகின!; பகழி பா*த@� 
பி�Aகின! �ட! உட� பிள< ப�டன!. 
மத� ;ல! களி4 என6 சீ�ற� மாறினா!. 6.26.67 
 
$ர� ெவ� கைணெயா+� கவிக5 $சிய 
கா!வைர அர�க! ெவ� கட@� $E�தன 
ேபா!ெந+A கா�ெபார ெபாழி3� மாமைழ� 
தாைர3� ேமக-� ப7�த த�ைமய. 6.26.68 
 
இ�திரசி����6 சின� மி��ப7 அ%ம� அவைன யைட�� எ5ளி நைகயா+த� 
 
திைர� கட� ெப/�பைட இாி�� சி�திட 
மர�தினி� ;ைட�� அட!�� உ/�த மா/தி 
அர�க%�� அணி�� என அJகி அ�னவ� 
வர� கத� சிற�பன மா�ற� B4வா�. 6.26.69 
 
'நா� உைன இர��B4� நயெமாழி ஒ�4� ேகளா*; 
சானகி த�ைன வாளா� த7�தேதா? தனத� த�த 
மான�ேம� ேசைனேயா+� வடதிைச ேநா�கிமீ� 
ேபானேதா? ேகா7ேகா7 வ:ச-� ெபா*3� வ�லா*! 6.26.70 
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'தட� திைர� பரைவ அ�ன ச�கர Mக� ;��� 
கிட�த� க#ட� உ#ேடா? நா# ஒ@ ேக�7ேலாேம, 
ெதாட!�� ேபா* அேயா�தி த�ைன� கிைளேயா+� �ணிய Cறி 
நட�த� எ�ெபா2�? ேவ5வி -7�தேத? க/ம� ந�ேற? 6.26.71 
 
ஏ�� அக� ஞால� எ�லா� இனி� உைற�� இவர� தாA�� 
பா�தளி� ெபாிய தி#ேதா5 பரதைன பழியி� தீ!�த 
ேவ�தைன, க#+ நீ! R� வி�வ@ கா�7 மீ#+, 
ேபா�த�, எH அளைவ ந�ேற, ேபானைம ெபா/�தி�4 அ�ேற. 6.26.72 
 
'அ�பர�� அைம�த வ�வி� ச�பர� ஆவி வாAகி 
உ�ப/�� உதவி ெச*த ஒ/வ%�� உதய: ெச*த 
ந�பிைய -த�வ! ஆன �வ!�� நா�வ! ஆன 
த�பிைய� க#+, நி�த� த% வல� கா�7�4 உ#ேடா? 6.26.73 
 
'தீ ஒ�த வயிர வாளி உட� உற, சிவ�த ேசாாி 
காய���, ெசவியி� ஊ+�, வாயி%�, க#க5 ஊ+� 
பாய, ேபா*, இலAைக ;��, வ:சைன பர�ப6 ெச*3� 
மாய� ேபா! ஆ�ற� எ�லா� இ�ெறா+ ம73� அ�ேற! 6.26.74 
 
'பாசேமா, மலாி� ேமேலா� ெப/� பைட� கலேமா, ப#ைட 
ஈசனா! பைடேயா, மாேயா� ேநமிேயா, யாேதா, இ�%� 
$ச நீ! வி/�;கி�றீ!? அத�� நா� ெவ/வி, சால� 
Bசிேனா�; ேபா�� ேபா��; B�றினா! �4க வ�தா!. 6.26.75 
 
'வரAக5 நீ! உைடயவா4�, மாயAக5 வ�லவா4�, 
பர� ெகா5 வானவாி� ெத*வ� பைட�கல� பைட�தவா4� 
உரAேகளா+ உ�னி அ�ேறா, உ�ைம நா� உயிாிேனா+� 
சிர� ெகாள� �ணி�த�? அ�ன� உ#+; அ� திற�பிேனாேமா? 6.26.76 
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'விட� �7�கி�ற க#ட�� அ#ண9�, விாி:ச� தா%�, 
பட� �7�கி�ற நாக� பா�கட� ப5ளியா%�, 
சட� �7�கிலரா* வ�� தாAகி%�, சாத� தி#ண�; 
இட� �7�கி�ற� உ#ேட? இ/�திேரா? இய�;$ேர! 6.26.77 
 
"ெகா�ெவ� " எ�4, உ�ைன�தாேன �றி�� ஒ/ NK� ெகா#ட 
வி�@, வ�� அ/� சா!��, உ� ேசைனைய -2�� $�7, 
"வ�ைலேய� வா வா " எ�4 விளி�கி�றா�; வாிவி� நாணி� 
ஒ� ஒ@, ஐய! ெச*3� ஓம���� உ4�; ஒ�4 ஆேமா? 6.26.78 
 
'�வைக உல�� கா��� -தலவ� த�பி Oச� 
ேதவ!க5, -னிவ!, ம�4� திற�திற�� உலக� ேச!�தா!, 
யாவ/� காண நி�றா!; இனி இைற தாE�ப� எ�ேனா? 
சாவ� சரத� அ�ேறா? ' எ�றன�, த/ம� கா�பா�. 6.26.79 
 
இ�திரசி�� ெவ�#+ அ%ம� -த@ேயாைர இகE��ைர�த� 
 
அ�ன வாசகAக5 ேகளா, அன� உயி!��, அலAக� ெபா� ேதா5 
மி� உக, ப� வா* ஊ+ ெவயி� உக, நைகேபா* $Aக, 
'-�னேர வ�� இ� மா�ற� ெமாழிகி�றீ! 'ெமாழி�த மா�ற� 
எ�னேதா நீயி! எ�ைன இகE�த� எ�4 இைனய ெசா�னா�. 6.26.80 
 
�#ட ேபா!ேதா4� ப�+ -7�தநீ!, -ைறயி� தீ!�� 
மீ#டேபா� அதைன எ�லா� மற�திேரா? விளித� ேவ#7 
'ஈ#டவா 'எ�னா நி�றீ!; இ�தைன ேப/� ப�+ 
மா#டேபா�, உயி! த�தீ3� ம/�� ைவ�தைனேயா மான? 6.26.81 
 
'இல��வ� ஆக, ம�ைற இராமேன ஆக, ஈ#+ 
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வில��வ! எ�லா� வ�� வில��க; �ரAகி� ெவ5ள� 
�ல��ல� ஆக மாK� ெகா�ற-�, மனித! ெகா5K� 
அல�கJ�, -னிவ! த�ேமா+ அமர/� கா#ப! அ�ேற. 6.26.82 
 
'யா%ைட வி�9�, எ� ெபா� ேதா5கK�, இ/�க இ�%� 
ஊ%ைட உயி!க5 யா<� உ*3ேமா 'ஒளி�; இலாம�? 
B%ைட� �ரAகிேனா+ மனிதைர� ெகா�4, ெச�4 அH 
வானி%� ெதாட!�� ெகா�ெவ�; ம/�தி%� உ*ய மா�S!. 6.26.83 
 
'ேவ�கி�ற ேவ5வி இ�4 பிைழ�த�; "ெவ�ேறா� " எ�4 
ேக�கி�ற $ர� எ�லா� கிள��$!! கிள�த� ேவ#டா; 
தாE�கி�ற� இ�ைல; உ�ைம� தனி�தனி தைலக5 பாற6 
NE�கி�ற $ர� எ�ைக6 சரAகளா*� ேதா�4� அ�ேற. 6.26.84 
 
'ம�4 எலா� R�ைம� ேபால வாயினா� ெசா�ல மா�ேட�; 
ெவ�றிதா� இர#+ த�தீ!; விைரவ� ெவ�ல� ெகா�லா�? 
உ�4 நா� உ/�த கால�� ஒ/-ைற எதிேர நி�க� 
க�றிேரா? இ�ன� மா#+ கிட�திேரா? கட�திேராதா�? 6.26.85 
 
இ�திரசி��, ேபா! ெச*த�� ஆய�தனாகி� ேதேரறி வி�நா# எறி�� 
ேபா!6சAகிைன ஊ�த� 
 
'நி�மி�க5; நி�மி�! 'எ�னா, ெந/�; எழ விழி��, நீ#ட 
மி�மி�ெகா5 கவச� இ�டா�; $�கினா�, Iணி; $ர� 
ெபா� மி�ெகா5 ேகாைத ைகயி� O�7னா�; ெபா4�தா�, ேபா!வி�; 
எ� மி�ெகா5 வயிர� தி#ேத! ஏறினா�; எறி�தா� நாணி; 6.26.86 
 
ஊதினா� சAக�; வான�� ஒ#ெதா7 மகளி! ஒ#க# 
ேமாதினா!; 'கண�தி� -�ேன -2வ�� -/Aக -�ற� 
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காதினா� 'எ�ன, வாேனா! கலAகினா!; கயிைல யா%�, 
ேபாதினா�தா%�, 'இ�4 ;��த� ெப/�ேபா! 'எ�றார 6.26.87 
 
பி� விைள< எ#ணி� ேதவ!க5 வா�ட-4த� 
 
'இைழ�த ேப! யாக� தாேன யா� ெச*த தவ�தினாேல 
பிைழ�த�; பிைழ�தேத%�, வானர� பிைழ�க� ஆ�றா; 
அைழ�த� விதிேயெகா� எ�4 அ:சினா!; அ�பினாேல 
உைழ�த� கா#கி�ேறா� 'எ�4, உணAகினா!, உ�ப! உ5ளா!. 6.26.88 
 
�ரA�க5, இ�திரசி�தி� நாெணா@ ேக�+ நிைல �ைல�ேதா+த9� அ%ம� 
மைலயிைன� பறி�� எதி!�த9� 
 
நா#ெதாழி� ஓைச $சி6 ெசவிெதா4� நட�தேலா+�, 
ஆ# ெதாழி� மற��, ைகயி� அ+�கிய மர%� க�9� 
மீ#டன மறி��, ேசார வி2�தன; வி2�த, 'ெம*ேய 
மா#டன� 'எ�ேற உ�னி, இாி�தன, �ரAகி� மாைல. 6.26.89 
 
பைட� ெப/�தைலவ! நி�றா!; அ�லவ!, இ4தி ப�4� 
அைட�ப அ/Aகால� கா�றா� ஆ�றல� ஆகி� கீறி� 
;ைட, திாி�� ஓ+� ேவைல� ;ன� என, இாிய9�றா!; 
கிைட�த ேபா! அ%ம� ஆ#+, ஓ! ெந+Aகிாி கிழி��� ெகா#டா�. 6.26.90 
 
இ�திரசி�� $ர<ைர பக!�� அ%ம%ட� ெபா/த� 
 
'நி�, அடா! நி�9 நி�9! நீ, அடா! வாசி ேபசி� 
க� எடாநி�ற�, எ�ைன� ேபா!�கள��, அமர! காண, 
ெகா�லலா� எ�ேறா? ந�4; �ரA� எ�றா� B+� அ�ேற? 
ந�ைல; ேபா!, வாவா 'எ�றா� நம%�� நமனா* நி�றா�. 6.26.91 
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வி� எ+�� உ/�� நி�ற $ர/5 $ர� ேநேர, 
க� எ+��, எறிய வ�த அ%மைன� க#ணி� ேநா�கி, 
'ம� எ+�� உய!�த ேதாளா�� எ�ெகாேலா வ@ய�? 'எ�னா 
ெசா� எ+��, அமர! ெசா�னா!; தாைத3� �J�க� உ�றா�. 6.26.92 
 
$சின� வயிர� ��ற�, ெவ� ெபாறி� �லAக5 வி#ணி� 
ஆைசயி� நிமி!�� ெச�ல, 'ஆயிர� உ/� ஒ�றாக� 
Oசின பிழ�; இ� 'எ�ன, வ/� அத� ;ாிைவ ேநா�கி, 
Bசின, உலக� எ�லா�; �ைல�த� அH அர�க! B�ட�. 6.26.93 
 
�#டல� ெந+வி� $ச, ேம/வி� �வி�த ேதாளா�, 
அ#ட-� �9Aக ஆ!��, மா/தி, அசனி அ:ச, 
வி# தல�� எறி�த ��ற� ெவ4� �க5 ஆகி $ழ� 
க#டன�; எ*த த�ைம க#7ல!, இைம�; இ� க#ணா!. 6.26.94 
 
இ�திரசி�� ஏவிய அ�;களா� அ%ம� அய!த� 
 
மா4 ஒ/ ��ற� வாAகி ம4�வா� மா!பி�, ேதாளி�, 
கா�த/ கா@�, ைகயி�, க2�தினி�, Rத@�, க#ணி�, 
ஏறின எ�ப ம�ேனா எாி-க� கட<5 ெவ�ைம 
சீறின பகழிமாாி, தீ�க+ விட�தி� ேதா*�த. 6.26.95 
 
ெவதி! ஒ�த சிகர� ��றி� ம/A� உற விளAகலா9�, 
எதி! ஒ�த இ/ைள� கீறி எ2கி�ற இய�ைகயா9�, 
கதி! ஒ�த பகழி� க�ைற கதி! ஒளி கா�டலா9�, 
உதிர�தி� ெச�ைம யா9�, உதி�கி�ற கதிேரா� ஒ�தா�. 6.26.96 
 
எதி!��� ேபா! ெச*ய வ�த அAகத� -த@ேயாைர ேநா�கிய இ�திரசி��, 
இல��வ� எA�5ளா� என வின<த� 
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ஆயவ� அய!தேலா+�, அAகத� -த�வ! ஆேனா!, 
கா*சின� தி/கி, வ�� கல��ளா! த�ைம� காணா, 
'நீயி!க5 நி�மி� நி�மி�, இ/-ைற ெந7ய வானி� 
ேபாயவ� எAேக நி�றா�? ' எ�றன�, ெபா/5 ெசயாதா�. 6.26.97 
 
ெவ�பின! பி�%� ேம�ேம� ேசற9� ெவ�#+, 'சீய� 
��பிைய� ெதாட!வ� அ�லா�, �ரAகிைன� ெதாட!வ� உ#ேடா? 
அ�பிைன மா�7, எ�ேன? சிறி� ேபா! ஆ�ற வ�லா� 
த�பிைய� கா�7� தாாீ!; சாதிேரா, சல�தி�? 'எ�றா�. 6.26.98 
 
'அ%மைன� க#7Tேரா? அவனி%� வ@யிேரா? எ� 
த% உளத�ேறா? ேதாளி� அH வ@ தவி!�த� உ#ேடா! 
இன� -ைன தீ!கிTேரா? எH வ@ ஈ�7 வ�தீ!? 
மனிதைன� கா�7, R�த� மைலெதா4� வழி� ெகாளீேர. ' 6.26.99 
 
இல��வ� ேம�ெச�ற இ�திரசி�திைன எதி!�� வானர! வ@யழித� 
 
எ�4 உைர�� இளவ� த�ேம� எ2கி�ற இய�ைக ேநா�கி, 
��ற-� மர-� $சி� �4கினா!; �ழாAக5 ேதா4� 
ெச�றன பகழி மாாி, ேம/ைவ உ/வி� தீ!வ, 
ஒ�4 அல, ேகா7 ேகா7 Rைழ�தன; வ@3� ஓ*�தா!. 6.26.100 
 
$டண�, விைர�தெ2க எ�றவா4 இல��வ� இ�திரசி�தி�ேம� ேபா/�� 
-��த� 
 
'ப+கி�ற� அ�ேறா, ம�4 உ� ெப/� பைட? பகழி மாாி 
வி+கி�ற� அ�ேறா, ெவ�றி அர�கனா� காள ேமக�? 
இ+கி�ற ேவ5வி மா#ட�; இனி, அவ� பிைழ�; உறாேம 
-+� 'எ�றா�, அர�க� த�பி; ந�பி3� ெச�4 �#டா�. 6.26.101 
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வ�தா� ெந+�தைக மா/தி, மயAகா -க� மல!�தா�, 
'எ�தா*! க7� ஏறா*, என� இ/ேதா5மிைச 'எ�றா�; 
'அ�தாக 'எ�4 உவ��, ஐய%� அைம< ஆயின� 'இைமேயா! 
சி�தா�ல� �ற�தா!; அவ� ெந+: சாாிைக திாி�தா�. 6.26.102 
 
இ�திரசி��� இல��வ%� ெப/�ேபா! ;ாித� 
 
'கா! ஆயிர� உட� ஆகிய ' என� ஆகிய காிேயா�, 
ஓ! ஆயிர� பாிO#ட� ஓ! உய! ேத!மிைச உய!�தா�; 
ேந! ஆயின! இ/ேவா!கK�; ெந+மா/தி, நிமி/� 
ேபா! ஆயிர� உைடயா� என, திைச எAகJ� ெபய!�தா�. 6.26.103 
 
தீ ஒ�பன, உ/� ஒ�பன, உயி! ேவ�டன திாி3� 
ேப* ஒ�பன, பசி ஒ�பன, பிணி ஒ�பன, பிைழயா 
மாய� ெகா+விைன ஒ�பன; மன� ஒ�பன, க2கி� 
தா* ஒ�பன, சில ெவAகைண �ர�தா� �யி� �ற�தா�. 6.26.104 
 
அH அ�பிைன அH அ�பினி� அ4�தா�, இக� அர�க�; 
'எH அ�; இனி உலக�� உள? ' எ�%�ப7 எ*தா� 
ெவH அ�பர�, ைவய�, திைச, மைல, ேவைலக5, பிற<�, 
வH<� கைட3க மாமைழ ெபாழிகி�ற� மான. 6.26.105 
 
ஆேயா�, ெந+A �/வி� �ல� எனலா� சில அ�பா� 
ேபா* ஓவிட� �ர�தா�; அைவ 'ெபாறிேயா 'என, மறிய, 
Iேயா%�, அ��ைண வாளிக5 ெதா+�தா�, அைவ த+�தா�; 
தீேயா%�, அ�கண��, ஆயிர� ெந+: சாாிைக திாி�தா�. 6.26.106 
 
க�9�, ெந+மைல3�, பலமர%�, கைடகாJ� 
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;�9� சி4 ெபா73� இைட ெதாியாவைக, ;ாிய6 
ெச�9� ெநறிெதா4� ெச�றன தெ4 கா�;ைர மறேவா� 
சி�@� -தி!ேத/�, சின வயமா/தி தாK�. 6.26.107 
 
இ/$ர/�, 'இவ� இ�னவ�, இவ� இ�னவ� 'எ�ன6 
ெச/$ர/� அறியாவைக திாி�தா!, கைண ெசாாி�தா!; 
'ஒ/ $ர/� இவ! ஒ�கில! ' என, வானவ! உவ�தா!; 
ெபா/ $ைர3� ெபா/ $ைர3� ெபா/தா� என� ெபா/தா!. 6.26.108 
 
'வி# ெச�கில, ெச�கி�றன விசிக� 'என, இைமேயா! 
க# ெச�கில; மன� ெச�கில : கணித� உ4� எனி�, ஓ! 
எ# ெச�கில; ெந+Aகால வ� இைட ெச�கில�, உட�ேம� 
;#ெச*வன அ�லா�, ஒ/ ெபா/5 ெச�வன ெதாியா. 6.26.109 
 
எாி�� ஏறின, திைச யாைவ3�; இ7 ஆ� என� ெபா7யா* 
ெநாி�� ஏறின, ெந+நா# ஒ@; பட! வா� நிைற உ/மி� 
ெசாாி�� ஏறின F+ெவAகைண; ெதா+� தாரைக -2�� 
காி�� ஏறின, உல� யாைவ3�, கன� ெவ�;ைக க�வ. 6.26.110 
 
ெவ7�கி�றன, திைச யாைவ3�, வி2கி�றன, இ7வ�� 
இ7�கி�றன, சிைலநா# ஒ@; இ/வா*கK� எதிரா� 
க7�கி�றன, கன� ெவ� கைண, க@ வா� உற விைசேம� 
ெபா7�கி�றன, ெபாறி ெவ� கன�; இைவ க#டன! ;லேவா!. 6.26.111 
 
கட� வ�றின; மைல உ�கன; ப/தி� கன� க�<�4 
உட� வ�றின; மர�, உ�றன கன� ப�டன; உதிர� 
Fட! வ�றின; F4 மி�க�; �ணிப�+ உதி!கைணயி�, 
திட! ப�ட�, பரைவ �ழி; திாி<�ற� ;வன�. 6.26.112 
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எாிகி�றன அயி� ெவ� கைண இ/ ேசைன3� இாிய� 
திாிகி�றன, ;ைட நி�றில, திைச ெச�றன; சிதறி� 
காி ெபா�றின; பாி மAகின; கவி சி�தின; கட� ேபா� 
ெசாாிகி�றன, ெபா/ ெச�;ன�; ெதாைலகி�றன!, ெகாைலயா�. 6.26.113 
 
;ாி�� ஓ7ன; ெபாாி�� ஒ7ன; ;ைக�� ஓ7ன; ;ைக ேபா* 
எாி�� ஓ7ன; காி�� ஓ7ன; இட� ஓ7ன; வலேம 
திாி�� ஓ7ன; பிாி�� ஓ7ன; ெசறி�� ஓ7ன; திைசேம� 
சாி�� ஓ7ன க/A ேகாளாி�� இைளயா� வி+ சரேம. 6.26.114 
 
நீ! ஒ�தன; ெந/�; ஒ�தன; ெபா/�; ஒ�தன; நிமி/� 
கா! ஒ�தன; உ/� ஒ�தன; கட� ஒ�தன; கதிேரா� 
ேத! ஒ�தன; விைடேமலவ� சிாி�; ஒ�தன; உலகி� 
ேவ! ஒ�தன; ெச/ ஒ�� இக� அர�க� வி+ விசிக�. 6.26.115 
 
ஏம� தடA கவச�� இக� அகல�தன; இ/ேவா! 
வாம� ெப/�ேதா5 ேமலன; வதன�தன; வயிர� 
தாம��ைண� �றAேகா+ இ/ சரண�தன, த� த� 
காம� �ல மட மAைகய! கைட�க# என, கைணக5. 6.26.116 
 
'எ�நாளினி�, எ�ேதவ!க5, எ� தானவ!, எவேர, 
அ�னா! ெச/ விைள�தா!? ' என, இைமேயா! எ+�� ஆ!�தா!; 
ெபா� ஆ! சிைல இ/ கா�கK�, ஒ/கா� ெபாைற உயிரா, 
-�நாளினி� இர#டா� பிைற -ைள�தா� என வைள�தா!. 6.26.117 
 
ேவகி�றன உல� இA� இவ! வி+கி�றன விசிக� 
ேபாகி�றன, Fட! ெவ�தன; இைமேயா!கK� ;ல!�தா!; 
'ஆகி�ற� ஒ! அழிகால� இ� ஆ�, அ�4 'என அயி!�தா!; 
ேநாகி�றன திைச யாைனக5, ெசவி நா# ஒ@ Rைழய. 6.26.118 
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மீ� உ�க�, ெந+ வானக�; ெவயி� உ�க�, Fட/�; 
மா� உ�க�, -2 ெவ#மதி மைழ உ�க�, வான�; 
தா� உ�க�, �ல மா� வைர; தைர உ�க�; தைகசா� 
ஊ� உ�க�, எH உலக�தி%� உள ஆயின� உயி/�. 6.26.119 
 
அ�காைலயி� அயி�ெவAகைண ஐ ஐ�� ;�� அ2�த, 
தி�� ஆF அற ெவ�றா� மக� இளAேகா உட� ெசறி�தா�; 
ைக� கா!-க� வைளய6 சில கன� ெவAகைண, கவச� 
;��, ஆக-� கழ�4 ஓ7ட, இளA ேகாளாி ெபாழி�தா�. 6.26.120 
 
ெதாி�தா� சில Fட! ெவAகைண, ேதேவ�திர� சினமா 
இாி�� ஓ7ட� �ர�� ஓ7ன, இைமேயாைர3� -�நா5 
அாி�� ஓ7ன, எாி�� ஓ7ன, அைவ ேகா��, அட� அர�க� 
ெசாாி�தா�, உய! ெந+ மா/தி ேதா5ேம@னி� ேதா�ற. 6.26.121 
 
�/தி� ;ன� ெசாாிய, �ண� �ணி�; இ�லவ�, �ணபா� 
ப/தி ப7 ெபா@<�றைத இளA ேகாளாி பா!�தா�; 
ஒ/ தி�கி9� ெபயராவைக, அவ� ேதாிைன உதி!�தா�; 
'ெபா/� இ�கண� ெவ�றா� 'என, சரமாாிக5 ெபாழி�தா�. 6.26.122 
 
அ�ேத! அழி�த� ேநா�கிய இைமேயா! எ+�� ஆ!�தா!; 
-�ேதவ/� உவ�தா!; அவ�, உ/� ஏ4 என -னி�தா�, 
த�தா; ஒ/ தட�ேதாிைன� ெதாட!�தா�, சர� தைலேம� 
ப�� ஏவின�; அைவ பா*த@�, இள� ேகாளாி பைத�தா�. 6.26.123 
 
பைத�தா�, உட� நிைல�தா�, சில ப�வா* அயி� பகழி 
விைத�தா�; அவ� வில�காத-�, விைடேம� வ/ விமல�, 
மத�தா� எதி!வ/ காலைன ஒ/ கா9ற ம/ம�� 
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உைத�தா� என, தனி�� ஓ! கைண அவ� மா!பிைட உ*�தா�. 6.26.124 
 
கவச�ைத3� ெந+ மா!ைப3� கழ�4 அ�கைண கழிய, 
அவச� ெதாழி� அைட�தா�; அத�� இைமேயா! எ+�� ஆ!�தா!; 
திவச�� எ2 கதிேரா� என� ெதாிகி�ற� ஓ! கைணயா� 
�வச�ைத3� �ணி�ேத, அவ� மணி� ேதாைள3� ெதாைள�தா� 6.26.125 
 
உ5 ஆ7ய உதிர� ;ன� ெகா2� தீ என ஒ2க, 
த5ளா7ய வடேம/வி� ச@�தா�; உட� தாி�தா�; 
ெதா5ளாயிர� க+� ேபா!� கைண �ர�தா�; அைவ, Fட! ேபா* 
வி5ளா ெந+A கவச�� இைட Rைழயா� உக, ெவ�#டா�. 6.26.126 
 
மறி�� ஆயிர� வ7ெவAகைண, ம/ம�திைன மதியா� 
�றி��, ஆயிர� பாி�ேதரவ� வி+�தா�; அைவ �றி பா!�� 
இ4�தா�, ெந+: சர�தா�, ஒ/ தனி நாயக�� இைளேயா�; 
ெசறி�தா� உட� சில ெபா� கைண, சிைல நா# அற� ெதாி�தா�. 6.26.127 
 
'வி� இA� இ� ெந+மா� சிவ� எ%� ேமலவ! த%ேவ 
ெகா�? 'எ�4 ெகா#+ அயி!�தா�; ெந+A கவச�ைத3� �ைலயா6 
ெச�9A க+Aகைண யாைவ3� சிைதயாைம3� ெதாி�தா�; 
ெவ�9�தர� இ�லாைம3� அறி�தா�, அக� ெம@�தா�. 6.26.128 
 
இ�திரசி�� ெம@<�றைமைய யறி�த $டண� இல��வ%�� அதைன� 
ெதாிவி�த� 
 
அ�த�ைமைய அறி�தா� அவ� சி4தாைத3�, அJகா, 
-�த� -க� ேநா�கா, 'ஒ/ ெமாழி ேக5 'என ெமாழிவா�, 
'எ�த�ைம3� இைமேயா!கைள ெவ�றா� இக� க#டா*! 
பி�த� மக� தள!�தா�; இனி� பிைழயா� 'என� பக!�தா�. 6.26.129 
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இ�திரசி�� ஏவிய பைட�கலAகைள ஏ�ற கைணகளா� இல��வ� வில��த� 
 
B�றி�ப7 ெகாதி�கி�ற அ� ெகாைல வா5 எயி�4 அர�க�, 
ஏ�4� சிைல ெந+நா# ஒ@ உல� ஏழி%� எ*த, 
சீ�ற� தைல�தைல ெச�4 உற, 'இ� தீ! 'என� ெதாியா, 
கா�றி� பைட ெதா+�தா�; அவ� அ�ேவ ெகா+ கா�தா�. 6.26.130 
 
அன@� பைட ெதா+�தா�; அவ� அ�ேவ ெகா+ த+�தா�; 
;ன@� பைட ெதா+�தா�; அவ� அ�ேவ ெகா+ ெபா4�தா�; 
கன� ெவA கதிரவ� ெவ�பைட �ர�தா�, மன� காியா�; 
சினெவ� திற� இளA ேகாளாி அ�ேவ ெகா+ தீ!�தா�. 6.26.131 
 
இ�திரசி�� அய� பைட ெதா+�தானாக இல��வ� அ�பைடயிைனேய ெதா+�� 
அதைன அழி�த� 
 
'இ� கா�திெகா�? 'எ�னா, எ+��, இசிக�பைட எ*தா�; 
அ� கா�பத�� அ�ேவ உள� எ�னா, ெதா+�� அைம�தா�; 
ெச�கா� பைட ெதா+�ேப� என நிைன�தா�, திைச -க�ேதா� 
-�மா�பைட �ர�தா�, 'இனி -7�தா* 'என ெமாழி�தா�. 6.26.132 
 
வானி�தைல நி�றா!கK� ம2வாளி3�, மலேரா� 
தா%�, -னிவர/�, பிற தவ�ேதா!கK�, அற�ேதா! 
ேகா%�, பிறபிற ேதவ!க5 �2<�, மன� �ைல�தா!; 
'ஊன�, இனி இல� ஆ�க இளAேகா�� 'என உைர�தா!. 6.26.133 
 
ஊழி�கைட இ4தி தைல, உல� யாைவ3� உ#J� 
ஆழி� ெப/Aகன� த� ஒ/ Fட! எ�ன<� ஆகா� 
பாழி6 சிைக பர�பி� தனி பட!கி�ற� பா!�தா� 
ஆழி� தனி-த� நாயக�� இைளயா� அ� மதி�தா�. 6.26.134 
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'மா�டா� இவ�, மலேரா�பைட -த�ேபா� த� வல�தா� 
மீ�டா� அல�; த+�தா� அல�; -7�தா� 'என, வி�டா�; 
'கா�டா� இனி� கர�தா�, அ� க/ம� அல� 'எ�னா, 
'தா5 தாமைர மலேரா� பைட ெதா+�ேப� 'என6 சைம�தா�. 6.26.135 
 
'ந�4 ஆ�க உல��� 'என -தேலா�ெமாழி நவி�றா�; 
'பி�றாதவ� உயி!ேம� ெசல< ஒழிக 'எ�ப� பி7�தா�; 
'ஒ�றாக இ� -தேலா�பைட தைன மா*�க 'எ�4 உைர�தா�; 
நி�றா�, அ� �ர�தா�; அவ� நல� வானவ! நிைன�தா! 6.26.136 
 
'தா� வி�ட� மலேரா� பைட எனி�, ம�4 இைட த/ேம? 
வா� வி�ட��, ம# வி�ட��, மறேவா� உட� அ4ேம, 
'ேத� வி�7+ மலேரா� பைட தீ!�பா* 'என� ெதாி�தா�; 
'ஊ� வி�டவ� மற� வி�7ல� ' என, வானவ! உவ�தா!. 6.26.137 
 
உ/ேம4 வ�� எதி!�தா�, அத� எதிேர ெந/�; உ*�தா�, 
வ/� ஆAக� தவி!�தா� என, மறேவா� பைட மாய, 
தி/மா� தன�� இைளயா� பைட உல� ஏைழ3� தீ*��� 
அ/மாகன� எனநி�ற�, விF�; எAகJ� ஆகி. 6.26.138 
 
பைட அA� அ� படரா வைக, பகேலா� �ல ம/மா�, 
இைட ஒ�4 அ� த+���ப7 ெச�தீஉக எ*தா�, 
ெதாைட ஒ�றிைன, கைணமீமிைச� �4வா* இனி 'எ�றா�; 
விட� ஒ�4ெகா+ ஒ�4 ஈ!�த� ேபா� தீ!�த�, ேவக�. 6.26.139 
 
ேதவ!கள� மகிE6சி3� சிவெப/மா� இராம இல��வர� பிற�பி� உ#ைமயிைன 
விள��த9� 
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வி#ேணா! அ� க#டா!, 'வய $ர!�� இனி ேம�ேம� 
ஒ#ணாதன உளேவா? 'என மன� ேதறின!, உவ�தா!; 
க#ணா! Rத� ெப/மா�, 'இவ!�� அாிேதா? 'என� கைடபா!��, 
'எ#ணா� இைவ பக!�தீ!; ெபா/5 ேகளீ!! 'என இைச�தா�. 6.26.140 
 
'நாராயண நர! எ�4 இவ! உளரா*, நம�� எ�லா� 
ேவரா*, -2 -த� காரண� ெபா/ளா*, விைன கட�தா!; 
ஆராயி%� ெதாியாத� ஒ! ெந+ மாையயி� அக�தா!; 
பாராயண மைற நா�ைக3� கட�தா!; இவ! பைழேயா!. 6.26.141 
 
"அற�தா4 அழி< உள� ஆ� " என, அறி<� ெதாட!�� அJகா� 
;ற�தா!, ;��� அக�தா! என� பிற�தா!, அ� ;ர�பா!; 
மற�தா! �ல� -த� ேவ! அற மா*�பா�, இவ# வ�தா!; 
திற�தா� அ�ெதாி��, யாவ/� ெதாியாவைக திாிவா!. 6.26.142 
 
"உயி!ேதா4� உ�4ள�, ேதா�திர�� ஒ/வ� " என உைர��� 
அயிராநிைல உைடயா� இவ�; அவ�, இH உல� அைன��� 
தயி!ேதா* பிைர என� ஆ� வைக கல��, ஏறிய தைலவ�; 
பயிராத� ஒ! ெபா/5 இ�ன� எ�4 உண!$!; இ� பரமா�. 6.26.143 
 
'ெந+� பா�கட� கிட�தா/�, ப#+, இவ!; நீ! �ைற ேநர, 
வி+�பா�கிய� உைடயா!கைள� �ல�ேதா+ அற $�7, 
இ+�பா�கிய�� அற� கா�பத�� இைச�தா! 'என இ� எலா�, 
அ+�; ஆ�கிய ெதாைட6 ெச:சைட -தேலா� பணி�� அைம�தா�. 6.26.144 
 
உ#ைமயிைன அறி<4�திய சிவெப/மாைன� ேதவ!க5 ெதா2� ேபா�4த� 
 
'அறி�ேத, இ/�� அறிேய�, அவ� ெந+ மாையயி� அய!�ேப�; 
பிறி�ேத� இனி -2� ஐய-�; ெப/மா� உைர பி7�ேதா�; 
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எறி�ேத� பைக-2��; இனி� தீ!�ேத�, இட! கட�ேத�; 
ெசறி�ேதா! விைன� பைகவா! ' என�ெதா2தா!, ெந+�ேதவ!. 6.26.145 
 
மாேயா� பைடயிைன இ�திரசி�� ஏ<த9� இல��வ�, த�ைன� தி/மாலாக� 
தியானி�த அளவி� அ� விலகி� ேபாத9� 
 
மாேயா� ெந+�பைட வாAகிய வைளவா5 எயி�4 அர�க�, 
'நீேயா இ� த+�தா* எனி�, நின�� ஆ! எதி! நி�பா!? 
ேபாேயா விF�; அைடவா*? இ� பிைழயா� 'என� ;கலா, 
Iேயா�மிைச, உல� யாைவ3� த+மாறிட, �ர�தா�. 6.26.146 
 
ேசமி�தன! இைமேயா!தைம, சிர�� ஏ�திய கர�தா�; 
ஆ� இ� ெதாழி�, பிற! யாவ/� அைட�தா!; ப2� அைடயா� 
காமி�ப� -7வி�ப�, பட!கி�ற� க#டா�; 
'ேநமி� தனி அாி, தா� 'என நிைன�தா�, எதி! நட�தா�. 6.26.147 
 
தீ�கி�ற� இH உல� ஏைழ3� என6 ெச�வ�� ெதாி�தா�; 
நீ��� தர� அ�லா -2 -தேலா� என நிைன�தா�; 
மீ6 ெச�றில�, அய� ெச�ற�, விலAகா, வலAெகா+, ேம� 
ேபா*��, அA� அ�; கன� மா#ட� ;ைக $*�த�, ெபா�ேவ. 6.26.148 
 
ஏ�� ஆ7ன!, இைமேயா!கK� கவியி� �ல� எ�லா� 
B�� ஆ7ன; அர மAைகய! �னி�� ஆ7ன!; தவ�ேதா! 
'கா�தா* உல� அைன��� 'என� களி�� ஆ7ன!; கமல� 
O�தா%� அ� ம2வாளி3� -2 வா* ெகா+ ;கE�தா!. 6.26.149 
 
சிவன� பைடயிைன இ�திரசி�� வி+த� 
 
அவ� அ�ன� க#டா�, 'இவ� ஆேரா? 'என அயி!�தா�; 



30 

 

'இவ� அ�ன� -தேல உைட இைறேயா� என வியவா, 
'எவ� எ�னி%� நி�4 ஆ�வ� இனி எ#ணில� 'எ�னா, 
'சிவ� ந�பைட ெதா+�� ஆ/யி! -7�ேப� 'என� ெதாி�தா�. 6.26.150 
 
பா!�பா� த/� உல� யாைவ3� ஒ/ நா5 ஒ/பகேல 
தீ!�பா� பைட ெதா+�ேப� ' என� ெதாி�தா�; அ� ெதாியா, 
மீ� பாவிய இைமேயா! �ல� ெவ/ உ�ற�; 'இ�ெபா2ேத 
மா*�பா� 'என உல� யாைவ3� ம4��றன, மயAகா. 6.26.151 
 
'தாேன சிவ�தர� ெப�ற�, தவ� நா5பல உழ�ேத; 
தாேன, 'பிற! அறியாத� த�ேத� 'என6 சைம�தா�; 
ஆனா�, இவ� உயி! ேகாட9�� ஐய� இைல 'எ�னா, 
ேம�நாK� இதைனேய வி7� எதி! நி�பவ! இ�ைல. 6.26.152 
 
மன�தா�, மல! ;ன� சா�தெமா+ அவி Iப-� வ��தா�; 
நிைன�தா�; 'இவ� உயி!ெகா#+ இவ# நிமி!வா* 'என நிமி!�தா�; 
சின�தா� ெந+:சிைல நா# தட� ேதா5ேம� உற6 ெச9�தா, 
எைன�� ஆய� ஒ! ெபா/ளா� இைட தைட இ�லைத வி�டா�. 6.26.153 
 
சிவன� பைடயினா� ேதா�றிய விைள<க5 
 
NலAகK�, ம2<�, F+ கைண3�, கன� Fட/�, 
ஆலAகK�, அரவAகK�, அசனி��ல� எைவ3�, 
கால�தன� உ/வAகK�, க/�Oத-�, ெப/� ேப*6 
சாலAகK� நிமி!கி�றன, உல� எAகJ� தா� ஆ*. 6.26.154 
 
ஊழி� கன� ஒ/பா� அத %டேன ெதாட!�� உட�4�; 
Nழி� ெகா+A க+Aகா�4 அத %டேன வர, I!��� 
ஏழி��� அ� ;ற�தா* உள ெப/� ேபா!�கட� இழி�த ஆA� 
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ஆழி�தைல� கிட�தா� என ெந+�IA� இ/5 அைடய. 6.26.155 
 
இாி�தா! �லெந+� ேதவ!க5; இ/7� �ல�� எவ/� 
பாி�தா!. 'இ�ப2� ஆகில�, இ4வா� எ%� பய�தா�; 
ெநாி�� ஆA� அழி�ரA� உ�ற� பக/��ைண ெந7ேத. 
திாி�தா!, இ/ Fடேரா!; உல� ஒ/ ��4 உட� திாிய. 6.26.156 
 
அ�க#+ அ:சிய $டண� இதைன வில�க இய9ேமா என வினவ இல��வ� 
அதைன ேநா�கி6 சிாி�த� 
 
பா!�தா� ெந+�தைக $டண�, உயி! கா� உற, பய�தா� 
ேவ!�தா�, 'இ� வில��� தர� உளேதா, -த� $ரா! 
தீ!�தா! 'என அைழ�தா�; அத�� இளAேகாளாி சிாி�தா�; 
ேபா!�தா! அட� கவி$ர/�, அவ� தா5நிழ� ;��தா!. 6.26.157 
 
அபய� அைட�தவ!கைள அ:ச�க என� ைகயைம��� தா%� சிவ� பைடைய 
விட, அ� இ�திரசி�தி� பைடயிைன வி2A�த� 
 
'அவய�! உன�� அவய�! 'எ%� அைனேவாைர3�, 'அ:ேச� 
அவய� உம�� அளி�ேதா� 'என� த� ைக� தல�� அைம�தா� 
'உவய� உ4� உலகி� பய� உண!�ேத�, இனி ஒழிேய�; 
சிவ� ஐ� -க� உைடயா� பைட ெதா+�ேப� 'என� ெதளி�தா�. 6.26.158 
 
அ�ெபா�பைட மன�தா� நிைன��, அ!6சி�� அைத, 'அழி�பா* 
இ�ெபா� பைடதைன ம�ெறா/ ெதாழி� ெச*யைல 'எ�னா, 
��; ஒ�ப� ஒ!கைண B�7ன� �ர�தா�; இைட ெதாடரா 
எ�ெபா�பைட எைவ3� ;க வி2A��ற�, ஒ! இைம�பி�. 6.26.159 
 
வி# ஆ!�த�; ம# ஆ!�த�, ேமேலா! மணி-ரசி� 
க# ஆ!�த�, கட� ஆ!�த�, மைழ ஆ!�த�, கைலேயா! 
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எ# ஆ!�த�, மைற ஆ!�த�, விசய� என இய�;� 
ெப# ஆ!�தன5, அற� ஆ!�த�, பிற! ஆ!�த� ெபாிதா�. 6.26.160 
 
இல��வன� வ�ைமைய� க#+ திைக�;�ற இ�திரசி�� த� வ�ைமயா� 
ேம9� அ�;கைள6 ெச9��த� 
 
இ4 காைலயி� உல� யாைவ3� அவி�பா� இக� பைடைய, 
ம4கா வைக வ@�தா�, அ� வாA��ப7 வ�லா�; 
தெ4காலனி� ெகா7ேயா%�, ம�4 அ�க#+, அக� திைக�தா�; 
அ4கா�வய� கவி$ர/� அாி எ�பைத அறி�தா!. 6.26.161 
 
'ெத*வ�பைட ப2� உ�ற� என� BFத� சிைதவா�; 
எ* வி�தக� உள�; அ�ன� பிைழயா� 'என இைசயா, 
ைகவி�தக� அதனா� சில கைண வி�தின�; அைவ3� 
ெமா*வி�தக� தட�ேதாளி%� Rத� N�7%� �Eக. 6.26.162 
 
ெவ*ேயா� மக�-த� ஆகிய விறேலா!, மி� திறேலா!, 
ைக ஓ*< இல!, மைலமாாியி� நி/த� கட� கட�பா!; 
'உ*யா! 'என வ7 வாளிக5 சதேகா7க5 உ*�தா�. 
ெச*ேயா� அய� தனிநி�ற த� சி4தாைதைய6 ெச4�தா�. 6.26.163 
 
இல��வன� அய@� நி�ற $டணைன இ�திரசி�� இகE��ைர�த� 
 
'-ர#தட� த#+� ஏ�தி, மனிசைர -ைறைம Bறி� 
பிர�டாி� ;கE��, ேபைத அ7யாி� ெதா2� பி�ெச�4, 
இர�+4� -ரச� எ�ன, இைச�தேத இைச�கி�றா* ஐ� 
;ர�+வ� தைலைய, இ�4; பழி என ஒழிெவ� ேபாலா�. 6.26.164 
 
'விழிபட, -த�வ! எ�லா� ெவ��பின! ஒ�Aகி $E�� 



33 

 

வழிபட, உலக� ��4� அ7�பட வ�த ேத%�, 
அழிபைட தாAக� ஆ�4� ஆடவ!, யா#+� அஃகா� 
பழிபட வ�த வாEைவ யாவேர நய�க� பாலா!? 6.26.165 
 
'நீ! உ5ளதைன3� உ5ள மீ� என, நி/த! எ�லா� 
ேவ! உளதைன3� $வ!, இராவணேனா+; மீளா!; 
ஊ! உள�; ஒ/வ� நி�றா* நீ உைள உைறய; நி�ேனா+ 
ஆ! உள! அர�க! நி�பா!, அரF $�றி/�க? ஐயா! 6.26.166 
 
'-�ைதநா5, உலக� த�த �!�தி வாேனா!க�� எ�லா� 
த�ைதயா! த�ைத யாைர6 ெச/ இைட சாய� த5ளி, 
க�தனா! த�ைத யாைர� கயிைலேயா+ ஒ/ைக� ெகா#ட 
எ�ைதயா! அரF ெச*வ�, இ�ெப/� பல� ெகா#ேடேயா? 6.26.167 
 
'பனிமல!� தவிசி� ேமேலா� பா!�பன �ல���� எ�லா� 
தனி-த� தைலவ� ஆன உ�ைன வ�� அமர! தாEவா!; 
மனித/�� அ7ைமயா* நீ இராவண� ெச�வ� ஆ5வா*; 
இனி உன�� எ�ேனா, மான�? எAேகளா+ அடAகி�4 அ�ேற. 6.26.168 
 
'ெசா�வி���, பழி���, RAைக ��கிைன� �ணிவி�ேதாரா�, 
எ�வி��� பைட�ைக உAக5 தைமயைன எAேகளா+� 
ெகா�வி���, ேதா�4நி�ற B�றினா! �ல�ைத எ�லா� 
ெவ�வி���, வா2� வாEவி� ெவ4ைமேய வி2மி� அ�ேற? 6.26.169 
 
'எ2தி ஏ! அணி�த தி#ேதா5 இராவண�, இராம� அ�பா�, 
;2திேய பாய� ஆக� ;ர#டநா5, ;ர#+ேம� $E��, 
அ2திேயா? நீ3� Bட ஆ!�திேயா? அவைன வாE�தி� 
ெதா2திேயா? யாேதா, ெச*ய� �ணி�தைன? விசய� ேதாளா*! 6.26.170 
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'ஊ%ைட உட�பி� நீAகி, ம/�தினா� உயி!வ�� உ*3� 
மானிட! இலAைக ேவ�ைத� ெகா�வேர? நீ3� அ�னா� 
தா� உைட ெச�வ� �*�க� த�திேயா? சர�திேனா+� 
வா� இைட� ;�தி அ�ேற, யா� பழி ம4�கி�! 'எ�றா�. 6.26.171 
 
$டண�, ம4ெமாழி பக!த� 
 
அH உைர அைமய� ேக�ட $டண�, அலAக� ேமா@ 
ெசHவிதி� �ள�கி, �ர� -4வ9� ெதாிவ� ஆ�கி, 
'ெவHவி� பாவ�; சால� த/மேம வி2மி�; ஐய; 
இH உைர ேக�7 'எ�னா, இைனயன விள�ப� உ�றா�. 6.26.172 
 
'அற��ைண ஆவ� அ�லா�, அ/நர� அைமய ந��� 
மற��ைண ஆக, மாயா� பழிெயா+� வாழ மா�ேட�; 
�ற�திேல� ெம*�ைம; எ*�� ெபா*�ைமேய �ற�ப� அ�லா�, 
பிற�திேல� இலAைக ேவ�த� பி�, அவ� பிைழ�த ேபாேத. 6.26.173 
 
'உ#7ெல� நறவ�; ெபா*�ைம உைர�திெல�; வ@யா� ஒ�4� 
ெகா#7ெல�; மாய வ:ச� �றி�திெல�; யா/� ��ற� 
க#7ல! எ�பா�; உ#ேட? நீயி/� கா#7! அ�ேற? 
ெப#7ாி� திற�பினாைர� �ற�த� பிைழயி�4 ஆேமா? 6.26.174 
 
"�வைக உல�� ஏ��� -தலவ�, எவ!��� ��த 
ேதவ!த� ேதவ�, ேதவி க�பினி� சிற��ளாைள 
ேநாவன ெச*த� தீ� '' எ�4 உைர�ப, R� தாைதசீறி 
'ேபா 'என� ேபா�ேத�; இ�4 நரகதி� ெபா/��ேவேனா? 6.26.175 
 
'ெவ�ைமயி� த/ம� ேநா�கா ேவ�டேத ேவ�+, $3� 
உ�ைமேய ;க2� O#க; �ற�க-� உம�ேக ஆக; 
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ெச�ைமயி� ெபா/�தி, ேமேலா! ஒ2�கிேனா+ அற�ைத� ேத4� 
எ�ைமேய பழி3� O#க; நரக-� எம�ேக ஆக. 6.26.176 
 
"அற�திைன� பாவ� ெவ�லா� " எ�%� அ� அறி�� "ஞான� 
திற�தி%� உ4� '' எ�4 எ#ணி, ேதவ!��� ேதைவ6 ேச!�ேத�; 
;ற�தினி� ;கேழ ஆக, பழிெயா+� ;ண!க, ேபாத6 
சிற�; இனி� ெப4க; தீ!க ' எ�றன�, சீ�ற� தீ!�தா�. 6.26.177 
 
'ெப4� சிற�; எ�லா� எ�ைக� பிைற-க வாளி ஒ�றா� 
இ4� சிற�; அ�லா�, அ�பா� எA� இனி� ேபாவ�? 'எ�னா, 
தெ4� சிைற� க9ழ� அ�ன� ஒ/கைண ெதாி��, ெச�ெபா� 
உ4� Fட!�க2�ைத ேநா�கி, C�கினா�, உ/மி� ெவ*ேயா�. 6.26.178 
 
அ� கைண அசனி எ�ன அ�4 என, ஆல� உ#ட 
-�கணா� Nல� எ�ன, -+கிய -7ைவ ேநா�கி, 
'இ�கண�� இ�றா� 'இ�றா� ' எ�கி�ற இைமேயா! காண, 
ைக�கைண ஒ�றா�, வ5ள�, அ�கைண க#ட� க#டா�. 6.26.179 
 
ேகா� ஒ�4 �ணிதேலா+�, B�4��� B�ற� அ�னா�, 
ேவ� ஒ�4 வாAகி வி�டா�; ெவயி� ஒ�4 வி2வ� எ�ன, 
நாெலா�4� ��4� ஆன ;வனAக5 ந+Aகேலா+�, 
C� ஒ�4 வாிவிலா%�, அதைன3� R4�கி $E�தா�. 6.26.180 
 
'ேவ�ெகா+ ெகா�ல� உ�றா� ' எ�4, ஒ/ ெவ�ளி ெபாAக, 
கா�ெகா+ கா@� B7� ைகெதாட! கனக� த#டா�, 
ேகா�ெகாK� ஒ/வேனா+�, ெகா7� தட�ேதாி� O#ட 
பா�ெகாK� ;ரவி எ�லா� ப+�தினா�, �7�; மாற. 6.26.181 
 
அழி�த ேத!மீ� நி�றா� ஆயிர ேகா7 அ�; 
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ெபாழி��, அவ� ேதாளி� ேம9�, இல��வ� ;ய�தி� ேம9�, 
ஒழி�தவ! உர�தி� ேம9� உதிர நீ! வாாி ஓத� 
அழி�� இழி�� ஓட ேநா�கி அ#ட-� இாிய ஆ!�தா�. 6.26.182 
 
ஆ!�தவ�; அைனய ேபாEதி�, 'அழி< இலா� ேத!ெகா#+ அ�றி� 
ேபா!�ெதாழி� ெவ�ல� ஆகா� ' எ�ப� ஓ! ெபா/ைள உ�னி, 
பா!�தவ! இைமயா -�ன� 'விF�பிைட� பட!�தா� 'எ�%� 
வா!�ைதைய நி4�தி� ேபானா�, இராவண� ம/A� ;�கா�. 6.26.183 
----------------  
 
6.276.276.276.27        இ�திரசி�� வைத� படல�  இ�திரசி�� வைத� படல�  இ�திரசி�� வைத� படல�  இ�திரசி�� வைத� படல�  9253 9253 9253 9253 ––––    9323 (71)9323 (71)9323 (71)9323 (71)    
 
இ�திரசி�� வானர! ஐ3ற வி#ணிைட� கர�� இராவணைன அைடத� 
 
வி#ணிைட� கர�தா� எ�பா!, வ:சைன விைள��� எ�பா!, 
க#ணிைட� கலAகி ேநா�கி, ஐ3ற< உழ��Aகாைல, 
;# உைட யா�ைக6 ெச�நீ! இழிதர, ;�� நி�ற 
எ#Jைட மகைன ேநா�கி, இராவண� இைனய ெசா�னா�. 6.27.1 
 
உ�ற� ெசா� என இராவண� இ�திரசி�திைன வின<த� 
 
'ெதாடAகிய ேவ5வி -�ற� ெப�றிலா� ெதாழி�, நி� ேதா5ேம� 
அடAகிய அ�ேப எ�ைன அறிவி�த�; அழி< இ� யா�ைக 
ந+Aகிைன ேபால6 சால� தள!�தைன; க9ழ� ந#ண� 
பட��ைற அரவ� ஒ�தா*; உ�ற� பக!தி 'எ�றா�. 6.27.2 
 
இ�திரசி�� ெசா�வ� (9254-9257) 
 
NEவிைன மாைய எ�லா� உ�பிேய �ைட�க, F�றி 
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ேவ5◌ிைய6 சிைதய Cறி ெவ�ளியா� எ2�� $Aகி, 
ஆ5விைன ஆ�ற� த�னா� அம!� ெதாழி� ;�� நி�றா�; 
தாE< இலா� பைடக5 ��4� ெதா+�தென�; த+�� வி�டா�. 6.27.3 
 
'நில�ெச*� விF�;� ெச*�, ெந7யவ� பைட, நி�றாைன 
வல�ெச*� ேபாயி�4 எ�றா�, ம�4 இனி வ@ய� உ#ேடா? 
�ல� ெச*த பாவ�தாேல ெகா+�பைக ேத7� ெகா#ேடா� 
சல�ெசயி� உலக� ��4� இல��வ� -7�ப�, தாேன. 6.27.4 
 
-�7ய ெச/வி� -�ன� -தலவ� பைடைய எ�ேம� 
வி�7ல�, உலைக அ:சி; ஆதலா�, ெவ�4 மீ#ேட�; 
கி�7ய ேபா�� கா�தா�; இ�ன-� கிள!�பா� அ�ல�; 
F�7ய வ@யினாேல ேகாறைல� �ணி�� நி�றா�. 6.27.5 
 
'ஆதலா�, "அ:சிேன� " எ�4 அ/ளைல; ஆைசதா� அ6 
சீைதபா� வி+தி ஆயி�, அைனயவ! சீ�ற� தீ!வ!; 
ேபாத9� ;ாிவ!; ெச*த தீைம3� ெபா4�ப!; உ�ேம� 
காதலா� உைர�ேத� 'எ�றா� உல� எலா� கல�கி ெவ�றா�. 6.27.6 
 
இராவண� சின�� B4த� (9258-9263) 
 
இய�ப9� இலAைக ேவ�த� எயி�4 இளநில< ேதா�ற, 
;யAகK� �9Aக ந��, 'ேபா!�� இனி ஒழிதி ேபாலா�! 
மயAகிைன; மனிச� த�ைன அ:சிைன வ/�த�; ஐய! 
சய� ெகா+ த/ெவ�, இ�ேற, மனிசைர� த% ஒ�றாேல. 6.27.7 
 
'-�ைனேயா! இற�தா! எ�லா� இ�பைக -7�ப! எ�4�, 
பி�ைனேயா!, நி�ேறா! எ�லா� ெவ�றன! ெபய!வ! எ�4�, 
உ�ைன "நீ அவைர ெவ�4 த/தி " எ�4 உண!��� அ�றா�; 
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எ�ைனேய ேநா�கி, யா� இ� ெந+�பைக ேத7� ெகா#ேட�. 6.27.8 
 
'ேபைதைம உைர�தா*; பி5ளா*! உல� எலா� ெபயர�, ேபரா� 
காைத எ� ;கழிேனா+ ' நிைலெபற, அமர! காண, 
மீ� எ2� ெமா��5 அ�ன யா�ைகைய வி+வ� அ�லா�, 
சீைதைய வி+வ� உ#ேடா, இ/ப� தி#ேதா5 உ#டா*? 6.27.9 
 
'ெவ�றிெல� எ�ற ேபா�� ேவத� உ5ளள<�, யா%� 
நி�4ெள� அ�ேறா, ம�4 அH இராம� ேப! நி��� ஆயி�? 
ெபா�4த� ஒ/கால��� தவி/ேமா? ெபா�ைம�� அ�ேறா? 
இ�4 உளா! நாைள மா5வா!; ;க2��� இ4தி உ#ேடா? 6.27.10 
 
'வி�டென�, சீைத த�ைன எ�ற9� வி#ேணா! ந#ணி, 
க�+வ� அ�லா�, எ�ைன யா� என� க/�வாேரா? 
"ப�டென� " எ�றேபா��, எளிைமயி� ப+கிேல�யா� 
எ�7ேனா+ இர#+� ஆன திைசகைள எறி�� ெவ�ேற�. 6.27.11 
 
'ெசா�@ எ�, பல<�? நீ நி� இ/�ைகைய� ெதாட!��, ேதாளி� 
;�@ய பகழி வாAகி, ேபா!�ெதாழி� சிரம� ேபா�கி, 
எ�@3� கழி�தி 'எ�னா, எ2�தன�; எ2�� ேபEவா* 
வ�@ய� -னி�தா� அ�னா�, 'வ/க, ேத! த/க! 'எ�றா�. 6.27.12 
 
ேபா!�� எ2�த இராவணைன� த+�� இ�திரசி�� ேபா!��� ;ற�ப+த� 
 
எ2�தவ� த�ைன ேநா�கி, இைண அ7 இைற:சி, 'எ�தா*! 
ஒழி�� அ/5, சீ�ற�; ெசா�ன உ4திைய� ெபா4�தி; யா�ேபா*� 
கழி�தென� எ�ற பி�ன!, 'ந�லவா கா#7 'எ�னா 
ெமாழி�� த� ெத*வ� ேத!ேம� ஏறின�, -7ய9�றா�. 6.27.13 
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இ�திரசி�� தான� ெச*� வி�+ இராவணைன ேநா�கி� க#ணீ! 
ெப/�கி�ெகா#+ ேபாத� 
 
பைட�கல�, வி:ைச ம�4� பைட�தன பல<�, த�பா� 
அைட�கல� ஆக� ேதவ! அளி�தன, எ�லா� வாAகி, 
ெகாைட�ெதாழி� ேவ�ேடா!�� எ�லா�  
          ெகா+�தன� ெகா7ேயா� த�ைன� 
கைட� கணா� ேநா�கி ேநா�கி, இ/க# நீ! க9ழ� ேபானா�. 6.27.14 
 
த�ைன� ெதாட!�த அர�கியைர வில�கி ம�னைன� கா��மா4 இ�திரசி�� 
Bறி� ேத�4த� 
 
இலAைகயி� நி/த! எ�லா� எ2�தன!, விைரவி� எ*தி, 
'விலAக� அ� ேதாளா*! நி�ைன� பிாிகல�; விளி�� 'எ�னா 
வலAெகா+ ெதாட!�தா! த�ைம, 'ம�னைன� காமி�; யா�� 
கலAக@!; இ�ேற, ெச�4, மனிசைர� கட�ப� 'எ�றா�. 6.27.15 
 
த�ைன6 NE��ெகா#+ வ/��� அர�கியைர நீAகி இ�திரசி�� அாிதி� 
ெச�9த� 
 
வணA�வா!, வாE��வா!, த� வ7வைன ேநா�கி� த� வா* 
உணA�வா!, உயி!�பா!, உ5ள� உ/�வா!, ெவ/வ9�4� 
கணA�ைழ மகளி! ஈ#7 இைர�தவ!, கைட�க# எ�%� 
அணA� உைட ெந+ேவ� பா3� அம!கட��, அாிதி� ேபானா�. 6.27.16 
 
இல��வ� இ�திரசி�தி� ேத! வ/� ஓைச ேக�ட� 
 
ஏயின� இ�ன� ஆக, இல��வ� எ+�த வி�லா�, 
ேச* இ/ விF�ைப ேநா�கி '$டண! தீேயா� அ�பா� 
ேபாயின� ஆத� ேவ#+�; ;ாி�தில� ஒ�4� 'எ�பா�, 
ஆயிர� ;ரவி O#ட ேதாி� ேப! அரவ� ேக�டா�. 6.27.17 
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இ�திரசி�தி� ேத! வ/த� 
 
��4 இைட ெநாிதர, வடவைரயி� �வ+ உ/5வ� என -+�ெதா4� 
ெபா�திணி ெகா7ய�, இ7 உ/மி� அதி!�ர� -ர�வ�, ;ைனமணியி� 
மி�திர5 Fடர�, கட� ப/�� வட அன� ெவளி உற வ/வ� என6 
ெச�ற�, திைச திைச உல� இாிய திாி;வன-� உ4தனி இரத�. 6.27.18 
 
கட�ம4கிட, உல� உைலய, ெந+A காி இாிதர, எதி! கவி�ல-� 
�ட� ம4கிட, மைல �ைலய, நில� �ழிெயா+ கிழிபட, வழிபட/� 
இட� ம4கிய ெபா7 -+கிட<�, இ/5 உள� என எ2� இக� அரவி� 
பட�ம4கிட, எதி!விரவிய� அH இ/5பக� உறவ/ பைக இரத�. 6.27.19 
 
இ�திரசி��� இல��வ%� ெபா/த� 
 
ஆ!�த� நி/த!த� அனிக�; உட�, அமர/�  
        ெவ/வின!; கவி�ல-� 
ேவ!�த�, ெவ/வெலா+ அல�வரலா�, வி+கைண  
        சிதறின�; அ+ெதாழிேலா�, 
தீ!�த%�, அவ� எதி!-+கி; ெந+� திைசெசவி+  
          எறிதர, விைசெக2தி# 
ேபா!�ெதாழி� ;ாித9�, உல� க+� ;ைகெயா+ சிைக  
         அன� ெபா�ளியதால 6.27.20 
 
$டண� இல��வ%�� ஆேலாசைன Bற அவ� க+�ேபா! ;ாித� 
 
$டண� அமலைன, 'விற� ெக2 ேபா!  
            விடைலைய இனி இைடவிட� உளேத�, 
Nடைல, �4மல! வாைக 'என� ெதா2தன�;  
           அ(H) அளவி� அழக%� அ� 
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ேகா+ அைண வாிசிைல உல� உைலய, �ல�  
             வைர விதி!பட, நிலவைரயி� 
ேசட%� ெவ/<ற, உ/� உறE தி# தெ4கைண  
             -ைற-ைற சிதறினனா�. 6.27.21 
 
ஆயின அளைவயி� அன�-கவா* அ/கைண  
           அவ�விட, இவ�விட, அ� 
தீயி%� எாிவன உயி!ப/க, சிதறின  
            கவிேகளா+ இன நி/த!; 
ேபாயின ேபாயின திைச நிைறய� ;ர5பவ!  
             -7வில!; ெபா/திறேலா! 
ஏயின!, ஒ/வைர ஒ/வ! �றி��, எாிகைண  
           ெசாாிவன இ/மைழேபா�. 6.27.22 
 
அ�றன, அன�விழி நி/த� வழA� அ+கைண  
            இைட இைட : அட� அாியி� 
ெகா�றவ� வி+கைண -+கி, அவ� உட�ெபாதி  
           �/திக5 ப/கின ெகா#+ 
உ�றன; ஒளிகிள! கவச� Rைழ�� உ4கில;  
             தெ4கில அ%ம� உட�; 
;�றிைட அர< என Rைழய ெந+� ெபா/சர�  
               அவ� அைவ உண!கிலனா� 6.27.23 
 
ஆயிைட, இைளயவ�, விட� அைனயா� அவ�  
          இ+ கவச-� அழி<பட� 
Iயின�, அயி�-க விசிக� : ெந+� ெதாைளபட,  
            விழிகன� ெசாாிய, -னி��, 
ஏயின நி/தன� எாிகைணதா� இட� இல  
              ப+வன இைட இைட வ�� 
ஓ*< உ4வன; அ� ெதாி< உறலா�, உரறின!  
             இைமயவ!, உவைகயினா�. 6.27.24 
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இ�திரசி�� வி�ட ேவ@ைன இல��வ� �ணி�த� 
 
'வி�@னி� ெவ�9த� அாி� 'எனலா�, ெவயி@%�  
           அன� உமிE அயி�, விைரவி� 
ெச� என, மிட� ெகா+ கடவின�; ம�4 அ�  
          திைச-க� மக� உதவியதா�; 
எ�@%� ெவளிபட எதி!வ� க#+, இைளயவ�  
        எ2வைக -னிவ!க5த� 
ெசா�@%� வ@ய� ஓ! F+கைணயா�, ந+  
          இ/ �ணிபட உரறினனா�. 6.27.25 
 
ஆணியி� நிைல என விசிக� Rைழ�� ஆயிர�  
             உட�;க, அழிப+ ெச: 
ேசாணித� நில� உற உலறிட<�, ெதா+கைண  
              வி+வன மிட�ெக2 தி# 
பாணிக5 க+கின -+கிட9�, பகலவ�  
           ம/மக�, அ+கைணவ� 
Iணிைய உ/� உறE பகழிகளா� �ணிபட,  
          -ைற-ைற சிதறினனா�. 6.27.26 
 
இல��வ� இ�திரசி�தி� ேத!�பாகைன $E�த� 
 
'ேத! உள� எனி�, இவ�வ@ ெதாைலயா� '  
           எ%� அ� ெதாி< உற, உண! உ4வா� 
'ேபா! உ4 ;ரவிக5 ப+கிலவா�; ;ைனபிணி  
             �ணிகில, ெபா/கைணயா�; 
சீாி�, ெபாி�, இத� நிைலைம 'என� ெதாிபவ�  
              ஒ/ F+ தெ4கைணயா�, 
சாரதி மைல ;ைர தைலைய ெந+� தைரயிைட  
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            இ+த9� நிைல திாிய. 6.27.27 
 
பாகைன இழ�த ேதாி� நிைலைம 
 
உ*விைன ஒ/வ� I#டா� உல�த@�, தவ�ைத ந#ணி, 
அ*விைன ந@ய ைநவா� அறிவி��� உவைம ஆகி, 
ெம*விைன அைம�த காம� வி�கி�ற விரகி� ேதாலா� 
ெபா*விைன மகளி! க�;� ேபா�ற� அ� ெபால� ெபா� தி#ேத!. 6.27.28 
 
இ�திரசி�� த� மா!பி� ைத�தி/�த அ�;கைள� பறி�� $Fத� 
 
�5Kபா* ;ரவி� ேத/� -ைற -ைற தாேன I#7, 
அ5ளின� பறி��� த�ேப! ஆகேம ஆவ� ஆக, 
வ5ள�ேம� அ%ம�த�ேம� ம�ைறேயா! ம�தி# ேதா5ேம�, 
உ5Kற� பகழி Iவி, ஆ!�தன� எவ/� உ�க. 6.27.29 
 
இ�திரசி�தி� $ர6 ெசய� க#+ ேதவ! மல! சி��த� 
 
$ர! எ�பா!க�� எ�லா� -�னி��� $ர! $ர� 
ேபர! எ�பா!க5 ஆ�� ெப�றியி� ெப�றி�� ஆேம? 
Nர! எ�4 உைர�க� பாலா! �:F� ேபா� உண!வி� ேசாரா� 
தீர! எ�4 அமர! ெச�பி6 சி�தினா!, ெத*வ� ெபா� O. 6.27.30 
 
இ�திரசி�தி� ெசய� க#+ இல��வ� விய�த� 
 
'எ*தவ� பகழி எ�லா� பறி��, இவ� எ�ேம� எ*3�; 
க*த+மாறா�; உ5ள�, உயி! இன� கலAகா� யா�ைக 
ெமா*கைண ேகா7 ேகா7 ெமா*�க<� இைள�; ஒ�4 இ�லா�; 
அ*ய%�, 'இவேனா+ எ:F� ஆ#ெதாழி� ஆ�ற� 'எ�றா�. 6.27.31 
 
இவ� பக@� அ�லா� இறவா� என $டண� இல��வ%��6 ெசா�9த� 
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'ேதாிைன� கடாவி, வானி� ெச�@%� ெச�9�; ெச*3� 
ேபாாிைன� கட�� மாய� ;ண!�கி%� ;ண!���; ேபா* அ� 
காாிைன� கல�� வ:ச� க/தி%� க/��; கா#7, 
$ர; ெம*; பக@� அ�லா�, விளிகில� இ/ளி�, ெவ*ேயா�. 6.27.32 
 
இல��வ� இ�ெபா2ேத ெவ�ேவ� என� 
 
எ�4 எ+�� இலAைக ேவ�த�� இைளயவ� இய�ப, 'இ�ேன 
ெபா�4வ� அ�லா� அ� பா� இனி ஒ/ ேபா��� உ#ேடா? 
ெச�4ழி6 ெச�9� அ�ேற தெ4கைண; வ@யி� தீ!�தா�; 
ெவ�றி இ�ெபா2ேத ேகா+�; கா# 'என விள�;� எ�ைல. 6.27.33 
 
Nாிய� உதி�த� 
 
ெச�;ன� ேசாாி6 ெச�க! திைச உற6 ெசறிைகயா9�, 
அ�; என உ�ற ெகா�ற�� ஆயிர� கதி!களா9�, 
ெவ�;ெபா� ேதாி� ேதா�4� சிற�பி%�, அர�க� ெவ*ேயா� 
உ�பாி� ெச�கி�றா� ஒ�� உதி�தன� அ/�க� உ�பா�. 6.27.34 
 
அமராி� மகிE6சி 
 
வி7�த� ெபா2��; ெவ*ேயா� விளAகின�, உலக� மீதா 
இ+:Fட! விள�க� எ�ன, அர�காி� இ/K� $ய, 
'ெகா+:சின மாய6 ெச*ைக வ@ெயா+A �ைற�� ��ற 
-7�தன�, அர�க� 'எ�னா, -ழAகின! அமர! எ�லா�. 6.27.35 
 
$டண� இ�திரசி�தி� வர�ைத� ப�றி� Bறிய� 
 
'ஆ! அழியாத Nல�� அ#ண� த� அ/ளி� ஈ�த 



45 

 

ேத! அழியாத ேபா��, சிைல கர�� இ/�த ேபா��, 
ேபா! அழியா�, இH ெவ*ேயா�; ;கE அழியாத ெபா� ேதா5 
$ர! இ� ஆைண 'எ�றா� $டண�, விைளவ� ஓ!வா�. 6.27.36 
 
இல��வ�, கைட ஆணிைய நீ�கி� ேதைர� பிாி�த� 
 
'ப6ைச ெவ�;ரவி $யா; பல இய� சி�@ பாாி� 
நி6சய� அ�4 நீAகா ' எ�ப� நிைன��, வி�@� 
வி6ைசயி� கணவ� ஆனா�, வி�ைமயா�, வயிர� இ�ட 
அ6சிேனா+ ஆழி ெவHேவ4 ஆ�கினா�, ஆணி நீ�கி. 6.27.37 
 
ேத! அழி�த�; �திைரக5 ஆ�றாம� வ/��த� 
 
மணிெந+� ேதாி� க�+ வி�+, அ� மறிதேலா+�, 
அணிெந+� ;ரவி எ�லா� ஆ�றல ஆய அ�ேற 
திணிெந+ மர� ஒ�4 ஆழிவா5 ம2� தா�க, சி�தி� 
பைண ெந+ -த9� நீAக, பாA� உைற பறைவ ேபால. 6.27.38 
 
இ�திரசி�� வி#மிைச6 ெச�4 மைற�� ஆரவாாி�த� 
 
அழி�த ேத!� த�7� நி�4� அA�5ள பைடைய அ5ளி� 
ெபாழி�தன�; இைளய $ர� கைணகளா� �ணி��� ேபா�க, 
ெமாழி�த� ஓ! அளவி� வி#ைண -�7னா�, உலக� ��4� 
கிழி�தன எ�ன ஆ!�தா�; க#7ல!, ஓைச ேக�டா!. 6.27.39 
 
இ�திரசி�� மைற�� நி�4 ெசாாி�த க�மாாியா� வானர! அழித� 
 
ம�@� மாமாாி அ�ன ேதாளினா�, மைழயி� வா*�த 
க�@�மா மாாி, ெப�ற வர�தினா�, ெசாாி3A காைல, 
ெச�9� வா� திைசக5 ஓரா!, சிர�திேனா+ உட�க5 சி�தி� 
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;�@னா! நில�ைத, நி�ற வானர $ர!, ேபாகா!. 6.27.40 
 
இல��வ� வி#ைண ேநா�கி அ�;கைள எ*த� 
 
கா#கில�, க�@� மாாி அ�ல�, காைள $ர�, 
ேச#கல�� ஒளி�� நி�ற ெச*ைகயா�, திைசக5 எA�� 
மா# கல�� அள�த மாய� வ7< என, -2�� ெவௗவ, 
ஏ#கல�� அைம�த வாளி ஏவினா�, இைடவிடாம�. 6.27.41 
 
இ�திரசி�� ேமக� B�ட�திைடேய காண�ப+த� 
 
மைற�தன திைசக5 எA��; மா4ேபா* மைல3� ஆ�ற� 
�ைற�தன�; இ/#ட ேமக� �ழா�திைட� �/தி� ெகா#� 
உைற��ள� எ�ன நி�றா� உ/விைன, உலக� எ�லா� 
நிைற�தவ� க#டா�; காணா, இைனய� ஓ! நிைன�ப� ஆனா�. 6.27.42 
 
இ�திரசி�தி� வி�ேல�திய ைகைய இல��வ� ெகா*த� 
 
'சிைல அறா� எனி%�, ம�4 அ� தி#ணிேயா� திர#ட ேதாளா� 
மைல அறா� ஒழியா� 'எ�னா, வாிசிைல ஒ�4 வாAகி, 
கைல அறா� திAக5 அ�ன வாளியா�, ைகைய� ெகா*தா�, 
விைல அறா மணி�Oேணா+�, வி�ெலா+�, நில�� $ழ. 6.27.43 
 
இ�திரசி�தி� ைக அ�4� தைரயி� $Eத� 
 
பாக வா� பிைறேபா� ெவHவா*6 F+கைண ப+தேலா+�, 
மாக வா� தட�ைக ம#ேம� வி2�த� மணி�O# மி�ன 
ேவக வா� க+Aகா� எ�ற -�4�ேபா* விளி3� நாளி� 
ேமக� ஆகாய�� இ�ட வி�ெலா+� $E�த� எ�ன. 6.27.44 
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�ணிப�ட இ�திரசி�தி� ைக தைரயி� வி2�� �7�த� 
 
ப7� தல� Fம�த நாக� பாக வா� பிைறைய� ப�றி� 
க7�த� ேபால, ேகால விர�களா� இ4க� க�7� 
பி7�த ெவ:சிைலயிேனா+�, ேப! எழி� $ர� ெபா� ேதா5 
�7�த�, மர-� க�9� �க5பட� �ரA�� �:ச. 6.27.45 
 
இ�திரசி�தி� ைக ய�4 $E�த� க#ட ேதவ!க5 விய�; 
 
அ�தர� அதனி� நி�ற வானவ!, 'அ/�க� $ழா 
ச�திர� $ழா, ேம/ மா�வைர தக!�� $ழா; 
இ�திர சி�தி� ெபா� ேதா5 இ�4 இைட $E�த� எ�றா�, 
எ�திர� அைனய வாE�ைக இனி6 சில! உக�� எ�? 'எ�றா!. 6.27.46 
 
இ�திரசி�தி� ைகய�ற� க#+ அர�க! கலA�த� 
 
ெமா* அற�!�தி அ�ன ெமா*�பினா� அ�பினா�, அ� 
ெபா* அற6 சிறி� எ�4 எ#J� ெப/ைமயா� ;த�வ�, O�த 
ைம அற� காி� எ�4 எ#J� மன�தினா�, வயிர� அ�ன, 
ைக அற, தைல அ�றா! ேபா� கலAகினா!, நி/த! க#டா!. 6.27.47 
 
வானர ேசைன அர�க! ேசைனைய அழி�த� 
 
அ�ன� நிக2� ேவைல, ஆ!�� எ2��, அாியி� ெவ5ள� 
மி� எயி�4 அர�க! ேசைன யாவ/� மீளாவ#ண�, 
ெகா� நக� கர�தா�, ப�லா�, மரAகளா�, மான� ��றா�, 
ெபா�ெந+ நா�ைட எ�லா� ;���7 ஏ�றி�4 அ�ேற. 6.27.48 
 
இ�திரசி�தி� $ர� ேப6F 
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கால� ெகா#+ எ2�த ேமக� க/ைமயா�, 'ெச�ைம, கா�+� 
ஆல� ெகா#+ இ/#ட க#ட�� அமர! ேகா� அ/ளி� ெப�ற 
Nல� ெகா#+ எறிவ� 'எ�4 ேதா�றினா�, 'பைகயி� ேதா�ற 
�ல� ெகா#+ உணரா நி�ைன -7�� அ�றி -7ேய� 'எ�றா�. 6.27.49 
 
இ�திரசி�தி� ேதா�றAக#ட இல��வ� அவைன� ெகா�ல� �ணித� 
 
கா�4 என, உ/� ஏ4 எ�ன, கன� என, கைடநா5 உ�ற 
B�ற� ஓ! NலAெகா#+ �4கிய� எ�ன, ெகா�வா� 
ேதா�றினா�; அதைன� காணா, 'இனி, தைல�ணி��� கால� 
ஏ�ற� 'எ�4, அேயா�தி ேவ�த�� இைளயவ� இதைன6 ெச*தா�. 6.27.50 
 
இ�திரசி�தி�ேம� பிைறவா* அ�பிைன எ*த� 
 
'மைறகேள ேதற�த�க, ேவதிய! வணAக� பால 
இைறயவ� இராம� எ�%� ந� அற�!�தி எ�னி�, 
பிைற எயி�4 இவைன� ேகாறி ' எ�4, ஒ/ பிைறவா* வாளி 
நிைற உற வாAகி வி�டா� உல� எலா� நி4�தி நி�றா�. 6.27.51 
 
இல��வ� வி+�த அ�; இ�திரசி�தி� தைலைய ய4��� த5Kத� 
 
ேநமி3�, �@ச ேவ9�, ெந�றியி� ெந/�;� க#ணா� 
நாம ேவ� தா%�, ம�ற நா�-க� பைட3�, நாண, 
தீ -க� க�வ ஓ76 ெச�4, அவ� சிர�ைத� த5ளி, 
Oமைழ அமர! சி�த, ெபா@�த� அ� பகழி� ;�ேத5. 6.27.52 
 
இ�திரசி�தி� உட�; தைரயி� $Eத� 
 
அ�ற வ�தைல மீ� ஓAகி, அ#ட� உ�4 அJகா -�ன�, 
ப�றிய Nல�ேதா+� உட�நிைற பகழிேயா+�, 
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எ�றிய கால� கா�றி�, மி�ெனா+� இ7யிேனா+� 
F�றிய ;ய� $E�� எ�ன, $E�த�, ேசார� யா�ைக. 6.27.53 
 
இ�திர சி�தி� தைல தைரயி� $Eத� 
 
வி#தல�� இலA� திAக5 இர#ெடா+� மி�% $F� 
�#டல� �ைணேகளா+� ெகா�தள� �:சி6 ெசAேகE6 
ச#டெவA கதிாி� க�ைற� தைழெயா+� இரவிதா� இ� 
ம#தல� $E�த� எ�ன $E�த� தைல3� ம#ேம�. 6.27.54 
 
இ�திரசி�� $E�த�� அர�க!பைட இாி�ேதா+த� 
 
உயி! ;ற�� உ�ற காைல உ5நி�ற உண!விேனா+� 
ெசயி! அ4 ெபாறி3� அ�த� கரண-� சி��மாேபா� 
அயி� எயி�4 அர�க! உ5ளா!, ஆ�றல! ஆகி, ஆ�ற 
எயி� உைட இலAைக ேநா�கி, இாி�தன!, பைட3� வி�டா!. 6.27.55 
 
ேதவ!க5 ஆைடைய $சி ஆரவாாி�த� 
 
வி�லாள! ஆனா!�� எ�லா� ேமலவ� விளிதேலா+� 
'ெச�லா� அH இலAைக ேவ�த�� அரF, என� களி�த ேதவ! 
எ�லா/� IF $சி ஏறிட ஆ!�த ேபா�, 
ெகா�லாத விரத�தா!த� கட<ள! B�ட� ஒ�தா! 6.27.56 
 
-த� ேதவ!க5 தைரயிைட� ேதா�றி நி�ற� 
 
வர�த/ -த�வ�, ம�ைற மா�மறி� கர�� வ5ள�, 
;ர�தர� -த�வ! ஆய, நா�மைற� ;லவ!, பாாி� 
நிர�தர� ேதா�றி நி�றா!; அ/ளினா� நிைற�த ெந:ச! 
கர�தில! அவைர யா�ைக; க#டன �ரA�� க#ணா�. 6.27.57 
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'அற�தைல நி�றா!�� இ�ைல அழி< 'எ%� அறிஞ! வா!�ைத 
சிற�த� சரAக5 பாய6 சி�திய சிர�த ஆகி, 
பற�தைல அதனி� ம�4 அ� பாதக அர�க� ெகா�ல, 
இற�தன கவிக5 எ�லா� எ2�தன, இைமேயா! ஏ�த. 6.27.58 
 
அAகத� இ�திரசி�தி� தைலைய -�I�கி6 ெச�ல இல��வ� அ%ம� 
ேதா5ேம� ெச�9த� 
 
ஆ�ைகயி� நி�4 $E�த அர�க�த� தைலைய அ�ைக 
I�கின�, உ5ள� B!�த வா@ ேச* Iசி ெச�ல, 
ேம�� உய!�� அமர! ெவ5ள� அ5ளிேய ெதாட!�� $F� 
O�கிள! ப�த! நிழ�, அ%ம�ேம� இளவ� ேபானா�. 6.27.59 
 
அAகத� ைகயி� இ�திரசி�தி� தைலைய� க#ட இ�திர� மகிE6சி 
 
$Aகிய ேதாள�, ேத*�� ெம@கி�ற பழிய�, மீ��4 
ஓAகிய -7ய�, திAக5 ஒளிெப4� -க�த�, உ5ளா� 
வாAகிய �யர�, மீ�ேபா* வள!கி�ற ;கழ�, வ���4 
ஓAகிய உவைக யாள�, இ�திர�, உைர�க9�றா�. 6.27.60 
 
இ�திர� மகிE6சி ெமாழி (9312-9313) 
 
"எ�@வா� மதியி� உ�ற கைற என, எ�ேம� வ�� 
;�@ய வ+<� ேபாகா� '' எ�4 அக� ;ல�;கி�ேற�. 
வி�@ய! ஒ/வ! ந�க, �ைட�� உ4� ெவ4ைம தீ!�ேத�; 
ெச�வ-� ெப4த�� உ#ேடா �ைற? இனி6 சி4ைம யாேதா? 6.27.61 
 
ெச�4 அைல ஆழி ெதா�ேடா! ேச* அ/5 சி4வ� ெச�ம�, 
ெவ�4 அைல�� எ�ைன ஆ!��� ேபா!�ெதாழி� கட�த ெவ*ேயா�, 
த�தைல எ+�ப� க#+, தானவ! தைலக5 சாய, 
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எ� தைல எ+�கலாேன�; இனி��ைட எ+�ேப� 'எ�றா� 6.27.62 
 
இராம� அ/கி95ேளா! அAகதைன� ;கEத� 
 
'வா�தைல எ+�க, ேவைல ம#தைல எ+�க, வாேனா! 
ேகா�தைல எ+�க, ேவத� �ல� தைல எ+�க, ��றா� 
ேத�தைல எ+��� தாரா*! ேதவைர ெவ�றா� தீய 
ஊ�தைல எ+�தா*, நீ 'எ�4 உைர�தன! உவைக மி�கா!. 6.27.63 
 
இராம� இல��வ� வரைவ எதி!ேநா�கியி/�த� 
 
வரத�, ேபா* ம4காநி�ற மன�தின�, 'மாய�ேதாைன6 
சரத� ேபா! ெவ�4 மீK�, த/மேம தாAக 'எ�பா�, 
விரத� O#+, உயிாிேனா+� த�%ைட மீ�சி ேநா��� 
பரத� ேபா�4 இ/�தா�, த�பி வ/கி�ற பாி< பா!��. 6.27.64 
 
மீK� த�பிைய� பா!�� இராம� க#ணீ! ெசாாித� 
 
வ�;ல� கட�� மீK� த�பிேம� ைவ�த மாைல� 
த�;ல நயன� எ�%� தாமைர ெசாாி3� தாைர, 
அ�;ெகா�? அ2 கணீ!ெகா�? ஆன�த வாாிேய ெகா�? 
எ�;க5 உ/கி6 ேசா/� க/ைணெகா�? யா! அ� ஓ!வா!? 6.27.65 
 
இராம� தி/வ7யி� இ�திரசி�தி� தைலைய ைவ�த� 
 
வி2�� இழி க#ணி� நீ/�, உவைக3�, களி�;�, $Aக, 
எ2�� எதி! வ�த $ர� இைண அ7 -�ன! இ�டா� 
ெகா2�� எ2� ெச�க!� க�ைற ெவயி�விட, எயி�றி� B�ட� 
அ2��ற ம7�த ேபEவா*� தைல அ7 உைற ஒ�றாக. 6.27.66 
 
இ�திரசி�தி� தைலயிைன ேநா�கிய இராமன� மகிE6சி நிைல 
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தைலயிைன ேநா���; த�பி ெகா�றைவ தழீஇய ெபா�ேதா5 
மைலயிைன ேநா���; நி�ற மா/தி வ@ைய ேநா���; 
சிைலயிைன ேநா���; ேதவ! ெச*ைகைய ேநா���; ெச*த 
ெகாைலயிைன ேநா���; ஒ�4� உைர�தில�, களி�;� ெகா#டா�. 6.27.66 
 
த� தாளி� ேம� வணAகிய த�பிைய இராம� த2வி� ெகா5Kத� 
 
காள ேமக�ைத6 ெச�க! கல�� என, காிய ��றி� 
நா5ெவயி� பர�த� எ�ன, ந�பி த� த�பி மா!பி� 
ேதாளி�ேம� உதிர6 ெசA ேகE6 Fவ+ த� உ/வி� ேதா�ற, 
தாளி�ேம� வணAகினாைன� த2வின�, தனி�� ஒ�4 இ�லா�. 6.27.68 
 
த�பிைய இராம� பாரா�+த� 
 
க�ப மத��� களியாைன� காவ� சனக� ெப�ெற+�த 
ெகா�;� எ�பா� இனிவ�� �4கினா5 எ�4 அக��ளி!�ேத�; 
வ�; ெசறி�த மல!�ேகாயி� மைறேயா� பைட�த மாநில�தி�, 
"த�பி உைடயா� பைக அ:சா� " எ�%� மா�ற� த�தைனயா�. 6.27.69 
 
த�பிைய� ப�-ைற த2<த� 
 
I�கிய Iணி வாAகி, ேதாெ◌ளா+ மா!ைப6 F�றி 
$�கிய கவச பாச� ஒழி��, அ� விைரவி� நீ�கி, 
தா�கிய பகழி� B!வா* த7�த ;# த2�;� இ�றி� 
ேபா�கின� த2வி� ப�கா�, ெபா�தட� ேதாளி� ஒ�றி. 6.27.70 
 
இராம� $டண� உதவிைய� ;கEத� 
 
'ஆடவ! திலக! நி�னா� அ�4! இக� அ%ம� எ�%� 
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ேசடனா� அ�4; ேவ4 ஓ! ெத*வ�தி� சிற�;� அ�4; 
$டண� த�த ெவ�றி, ஈ� 'என விள�பி ெம*�ைம, 
ஏ+ அவிE அலAக� மா!ப� இ/�தன�, இனிதி�, இ�பா�. 6.27.71 
--------------- 
 
6.286.286.286.28        இராவண� ேசாக� படல�  இராவண� ேசாக� படல�  இராவண� ேசாக� படல�  இராவண� ேசாக� படல�  9324 9324 9324 9324 ––––    9384 9384 9384 9384 (61)(61)(61)(61)    
 
I�வ! இராவணனிட� ெசா�ல ஓ+த� 
 
ஓத ேராதன ேவைல கட��ளா! 
Oதேராதர� ;�ெகன ேபா!�� இழி 
சீதேராத� �/தி� திைர ஒாீஇ 
Iத! ஓதெவA கா@� �ைத��ளா!. 6.28.1 
 
I�வ! இராவணைன அைடத� 
 
அ�றி� அ� க/� ேபைடக5 ஆ� என 
-�றி� எA�� அர�கிய! ெமா*�� அழ 
'இ�4 இலAைக அழி�த� 'எ�4 ஏA�வா! 
ெச�4 இலA� ஐயி� தாைதைய6 ேச!��ளா!. 6.28.2 
 
I�வ! இராவணனிட� இ�திரசி�� இற�தைத� ெதாிவி�த� 
 
ப�9� வா3� மன-� த� பாத-� 
ந� உயி!� ெபாைறேயா+ ந+A�வா! 
'இ�ைல ஆயின�; உ�மக� இ�4 'என6 
ெசா�@னா! பய� F�ற� �ளA�வா!. 6.28.3 
 
வானவ! -தேலா! ஓ7 ஒளித� 
 
மா+ இ/�தவ! மாதவ! வானவ! 
ஆட� R#ணிைடயா! ம�4� யாவ/� 
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'$+� 'இ�4 இH உல� 'என வி�-வா!. 
ஓ7 எAகJ� சி�தி ஒளி�தன!. 6.28.4 
 
ெசா�ன I�வைர இராவண� வாளா� $Fத� 
 
Fட!� ெகா2�;ைக தீவிழி I#7ட 
தட�4 வா5 உ/வி� த/� Iதைர 
மிட�4 $ச� உறா வி2�தா� அேரா 
கட� ெப/�திைரேபா� கர� ேசாரேவ. 6.28.5 
 
இராவண� க# தீ உ��த� 
 
'வா*� பிற��� உயி!�பி� வள!��� வா� 
கா*�; உ4� த4 க#ணிைட� கா�தி3� 
ேபா*� பிற�� இH உலைக� ெபாதி3�ெவ� 
தீ� பிற��ள� இ�4 'என6 ெச*ததா�. 6.28.6 
 
பட�பிறAகிய பா�தK� பா/� ேப!�� 
இட�பிறAகி வல� ெபய!�� ஈ+ அற 
உட�; இறAகி� கிட�� உைழ�� ஓA� தீ 
விட� பிற�த கட� என ெவ�பினா�. 6.28.7 
 
தி/� ெவ:சின� தீநிக! சீ�ற-� 
ெப/� காத9� ��;� பிறE�திட 
இ/ப� எ�%� எாி;ைர க#கK�; 
உ/� ெச�; என ஓ7ய� ஊ�4�நீ!. 6.28.8 
 
இராவண� ப�கைள� க7���ெகா#+ ைககளா� தைரைய ேமாத� 
 
க7�த ப��ல� க��ல� க# அற 
இ7�த கால�� உ/� என எAகJ� 
அ7�த ைக� தல� அ� மைல ஆழிநீ! 
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ெவ7�த வா*ெதா4� ெபாAகின மீ6ெசல. 6.28.9 
 
இராவண� வா*திற�� அர�ற� 
 
'ைம�தேவா! 'எ%� : மாமகேன! 'எ%�; 
'எ�ைதேயா! 'எ%� 'எ� உயிேர! 'எ%� 
'உ�திேன� உைன யா� உளேன 'எ%� 
ெவ�த ;#ணிைட ேவ�ப�ட ெவ�ைமயா�. 6.28.10 
 
';ர�தர� பைக ேபாயி�4 அ�ேறா! 'எ%�; 
'அர�ைத வானவ! ஆ!�தனேரா! 'எ%�; 
'கர�ைத N73� பா�கட� க5வ%�; 
நிர�தர� பைக நீAகினேரா! 'எ%�. 6.28.11 
 
நீ4 Oசி3� ேநமி அ� ைகய%� 
மா4 ��ெறா+ ேவைல மைற��ளா! 
ஊ4 நீAகினரா* உவண�திேனா+ 
ஏ4� ஏறி உலா<வ! எ�%மா�. 6.28.12 
 
'வான மான-� வானவ! ஈ�ட-� 
ேபான ேபான திைச இட�;�கன 
தான� ஆனைவ சா!கில; சா!�வ� 
ஊன மானிட! ெவ�றி ெகா#ேடா? 'எ%�. 6.28.13 
 
'ெக�ட Iத! கிள�தின! ெபா*; ஒ/ 
க�ட மானிட� ெகா�ல எ�காதல� 
ப�+ ஒழி�தனேன? 'எ%�; ப�-ைற 
வி�+ அைழ��� உைழ��� ெவ��;மா�. 6.28.14 
 
எ2�; இ/���; இைர���; இர�க� உ�4 
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அ2�; அர�4�; அய!���; விய!���; ேபா* 
வி2�; விழி���; -கிE���; த� ேமனியா� 
உ2� நில�ைத; உ/K�; ;ரKமா�. 6.28.15 
 
இராவண%ைடய ஒHெவா/ தைல3� ெசா�வன 
 
'அ*யேன! 'எ%� ஓ!தைல; 'யா� இன� 
ெச*ெவேன அரF! 'எ�%� அA� ஓ!தைல; 
'க*யேன�. உைன� கா�7� ெகா+�� நா� 
உ*ெவேன! 'எ�ன உைர��� அA� ஓ!தைல. 6.28.16 
 
'எ2வி� ேகால� எ2திய ேதா5களா� 
த2வி� ெகா5ளைலேயா 'எ%� ஓ!தைல; 
'உ2ைவ� ேபா�ைத உைழ உயி! உ#பேத! 
ெச2வி� ேசவகேன! 'எ%� ஓ!தைல. 6.28.17 
 
'நீல� கா�7ய க#ட%� ேநமி3� 
ஏ9� கா�7� எறி�த பைட எலா� 
ேதா9� கா�7� �ர�தைன மீ#டநி� 
ேகால� கா�7ைலேயா! 'எ%� ஓ! தைல. 6.28.18 
 
'�:சினா*ெகா�? �ைணபிாி�ேத� 'எ%�; 
'வ:சேமா; ' எ%�; 'வாரைலேயா! 'எ%�; 
'ெந:F ேநாவ ெந+�தனிேய கிட�� 
அ:சிேன�! 'எ�4 அர�4�; அA� ஓ!தைல. 6.28.19 
 
'காக� ஆ+ கள�திைட� கா#ெபேனா 
பாக சாதன� ேமா@ பறி�திட 
ஓைக மாதவ! உ6சியி� ைவ�தநி� 
வாைக நா5 மல!? 'எ�%�; ம�4 ஓ!தைல. 6.28.20 
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'ேச� இய� க# இய�க!த� ேதவிமா! 
ேம� இனி� தவி!கி�ப!ெகா� $ர! நி� 
ேகால வி� �ர� ேக�+� �9Aகி� த� 
தா@ைய� ெதாட�? 'எ�%� ம�4 ஓ!தைல. 6.28.21 
 
'B�ற� உ� எதி! வ�� உயி! ெகா5வ� ஓ! 
ஊ�ற� தா� உைட�� அ�4; எைன3� ஒளி�� 
ஏ�ற எH உல� உ�றைன? எ�ைல இ� 
ஆ�றலா*! 'எ�4 உைர��� அA� ஓ!தைல. 6.28.22 
 
இ�னவா4 அைழ�� ஏA�கி�றா� எ2�� 
உ�%� மா�திர�� ஓ7ன� ஊழிநா5 
ெபா�னி� வா� அ�ன ேபா!�கள� ;�கன�. 
ந� மக� தன� ஆ�ைகைய நா+வா�. 6.28.23 
 
ேதவ! -த@ய ேசவக! பி� ெச�4 அ:சி இரA�த� 
 
ேதவேர -தலாகிய ேசவக! 
யாவ/� உடேன ெதாட!�� ஏகினா! 
'�வைக� ேப! உலகி� -ைறைம3� 
ஏவ� ஆ��? 'எ�4 எ#ணி இரA�வா!. 6.28.24 
 
இராவணைன� க#ட பறைவகK� ேப*கK� ப�ட பா+ 
 
அ2தவா� சில; அ�பின ேபா�4 அ7 
ெதா2தவா� சில; IAகினவா� சில; 
உ2த ஆைன� பிண� ;�� ஒளி�தவா� 
க2�� ;5K� அர�கைன� கா#ட9�. 6.28.25 
 
இராவண� பிணAகைள� கிளறி மகைன� ேத+த� 
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ேகா7 ேகா7� �திைரயி� B�ட-� 
ஆட� ெவ�றி அர�க!த� ஆ�ைக3� 
ஓைட யாைன3� ேத/� உ/�7னா� 
நா7னா� த� மக� உட� நா5 எலா�. 6.28.26 
 
இராவண� இ�திரசி�தி� ைகயிைன� காJத� 
 
ெம* கிட�த விழிவழி நீ! விழ 
ெந*கிட�த கன�;ைர ெந:சினா� 
ெமா*கிட�த சிைலெயா+ �ாிமா� 
க*கிட�த� க#டன� க#களா�. 6.28.27 
 
இ�திரசி�தி� ேதாைள இராவண� தைலேம� ெகா5Kத� 
 
ெபாA� ேதா5வைள3� கைண�;�79� 
அAகதAகK� அ�;� இலAகிட 
ெவ� க# நாக� என� ெபா@ ெவ*ய ைக 
ெசAைகயா� எ+�தா� சிர� ேச!�தினா�. 6.28.28 
 
இராவண� இ�திரசி�தி� ைகேயா+ கவ9த� 
 
க�தி# மா!பி� த2<�; க2�தினி� 
F�4�; ெச�னியி� N�+�; Fட!� க#ேணா+ 
ஒ�4�; ேமா���; உ/��; உைள��மா�; 
-�4� நாளி� வி+� ெந+ �6சினா�. 6.28.29 
 
இ�திரசி�தி� உட�ைப� க#+ அத� ேம� $E�� அ2த� 
 
க*க#டா� பி� க/Aகட� க#+ அன 
ெம*க#டா� அத�ேம� வி2�தா� அேரா 
ெப*க# தாைர அ/வி� ெப/�திைர 
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ெமா*ெகா#+ ஆ!திைர ேவைலைய �டேவ. 6.28.30 
 
இ�திரசி�தி� உட�ைப� த2வி யர�4த� 
 
அ�; மாாி அ2�திய மா!ைப� த� 
அ�; மாாி அ2� இழி யா�ைகயி� 
அ�;�; மாாி� அைண��� அர�4மா�; 
அ� ;மா� உ�ற� யாவ! உ�றா! அேரா! 6.28.31 
 
அவ� மா!பி� ைத��5ள அ�;கைள� பறி�� ெவ�ள� 
 
பறி��� மா!பி� பகழிைய; ப�-ைற 
-றி���; �!6சி���; ேமா���; -யA�மா�; 
எறி��� ெவAகதிேரா+ உல� ஏைழ3� 
கறி��� வாயி� இ�+ இ�4 என� கா��வா�. 6.28.32 
 
இராவணன� ெப/: சீ�ற� த�ைம 
 
'ேதவேரா+� -னி< அ/: சீாிேயா! 
ஏவேரா+� இய�பிய �!�திக5 
�வேரா+� உல� ஒ/ ��ெறா+� 
ேபாவேத ெகா� -னி<? 'எ%�; ெபா�மலா�. 6.28.33 
 
இ�திரசி�தி� தைலைய� காணா� இராவண� அர�4த� 
 
க#7ல� தைல; 'காதிய மானிட� 
ெகா#+ இற�தன� 'எ�ப� ெகா#டவ� 
;# திற�தன ெந:ச� ெபா/மல� 
வி# திற�திட வி�மி அர�றினா�. 6.28.34 
 
இராவணன� அர�ற� (9357-9361) 
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'நிைல3� மாதிர�� நி�ற யாைன3�, ெந�றி� க#ணா� 
மைல3ேம, எளியேவா, நா� பறி�த��? ம4 இ� ைம�த� 
தைல3� ஆ/யி/� ெகா#டா! அவ! உடேலா+� தAக, 
;ைலெயேன� இ�%� ஆவி Fம�கி�ேற� ேபா9� ேபா9�! 6.28.35 
 
'எாி உண அளைக �I!, இ�திர� இ/�ைக எ�லா� 
ெபாாி உண; உலக� ��4� ெபா� அற� ;ர�ேத� ேபாலா�! 
அாி உJ� அலAக� ெமௗ@ இழ�த எ� மதைல யா�ைக 
நாி உண� க#ேட�, ஊணி� நா3J� உண< ந�றா�. 6.28.36 
 
'O#+ ஒ/ பைகேம� ;��, எ� ;�திரேனா+� ேபானா! 
மீ#7ல! விளி�� $E�தா!; விரதிய! இ/வேரா+� 
ஆ#+ உள �ரA��, ஒ�4� அம!�கள��, ஆ/� இ�%� 
மா#7ல!; இனிம�4 உ#ேடா, இராவண� $ர வாE�ைக. 6.28.37 
 
'க�த!�ப!, இய�க!, சி�த!, அர�க!த� க�னிமா!க5, 
ெச�� ஒ��� ெசா�@னா!, உ� ேதவிய!, தி/வி� ந�லா!, 
வ�� உ�4 'எ� கணவ�த�ைன� கா�+ 'எ�4, ம/Aகி� $E�தா�, 
அ�� ஒ�க அர�றேவா, நா� B�ைற3� ஆட� ெகா#ேட�. 6.28.38 
 
'சின�ெதா+� ெகா�ற� -�றி, இ�திர� ெச�வ� ேமவி, 
நிைன�த� -7�� நி�ேற�; ேநாிைழ ஒ/�தி நீரா�, 
என�� நீ ெச*ய� த�க கட� எலா�, ஏAகி ஏAகி, 
உன�� நா� ெச*வ� ஆேன�! எ�னி� யா! உலக�� உ5ளா!. 6.28.39 
 
இராவண� இ�திரசி�தி� உட�பிைன ெய+���ெகா#+ இலAைக��5 ;�த� 
 
எ�பன பல<� ப�னி, எ+�� அைழ�� இரAகி, ஏAகி, 
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அ�பினா� மகைன� தாAகி அர�கிய! அர�றி $ழ, 
ெபா�;ைன நகர� ;�கா�; க#டவ! ;ல�;� Oச�, 
ஒ�ப� தி���, ம�ைற ஒ/தி���, உ�ற� அ�ேற. 6.28.40 
 
�ய!ெபா4�காத அர�க!களி� ெசய�க5 
 
க#கைள6 N�கி�றா/�, க2�திைன� த7கி�றா/�, 
;#ெகாள� திற��, மா!பி� ஈ/ைள� ேபா�� வா/�, 
ப#க5 ;�� அல�;� நாைவ உயிெரா+ பறி�கி�றா/�, 
எ#களி� ெபாிய! அ�த இ/��ய! ெபா4�கலாதா!. 6.28.41 
 
அர�கிய! க#ணீ! 
 
மாதிர� கட�த தி#ேதா5 ைம�த� த� ம�ட6 ெச�னி 
ேபாதைல� ;ாி�த யா�ைக ெபா4�தன� ;�த� க#டா!, 
ஓதநீ! ேவைல அ�ன க#களா� உ��த ெவ5ள� 
காத� நீ! ஓ7, ஆட� க/Aகட� ம+�த� அ�ேற. 6.28.42 
 
இராவண� அர#மைன��5 ;�த� 
 
ஆவியி� இனிய காத� அர�கிய! -த�வராய 
ேதவிய! �ழாAக5 F�றி, சிர�தி�ேம� தளி!�ைக ேச!�தி, 
ஓவிய� $E�� $E�� ;ர5வன ஒ�ப, ஒ�ைல� 
ேகா இய� ேகாயி� ;�கா�, �/திநீ!� �மிழி� க#ணா�. 6.28.43 
 
ம#ேடாதாி கலAகி வ/த� 
 
க/A�ழ� க�ைற� பார� கா�ெதாட, கமல� Oவா� 
�/�ைபைய� ;ைட�கி�றா5ேபா� ைககளா� -ைலேம� ெகா�7, 
'அ/Aகல6 F�ைம தாAக, அக� அ��� அ�றி, ச�ேற 
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ம/A�9� உ#+ உ#+ 'எ�ன, மய� மக5 ம4கி வ�தா5. 6.28.44 
 
ம#ேடாதாி மக�ேம� $Eத� 
 
தைலயி�ேம� Fம�த ைகய5. தழ@�ேம� மிதி�கி�றா5ேபா� 
நிைலயி�ேம� பைத��� தாள5, ஏ�க�தா� நிைற�த ெந:ச5 
ெகாைலயி�ேம� �றி�த ேவட� B!Aகைண உயிைர� ெகா5ள, 
மைலயி�ேம� மயி� $E�� எ�ன, ைம�த�ேம� ம4கி $E�தா5. 6.28.45 
 
ம#ேடாதாியி� ��பநிைல 
 
உயி!�தில5; உண!<� இ�ல5; 'உயி! இல5 ெகா�ேலா 'எ�ன� 
ெபய!�தில5, யா�ைக; ஒ�4� ேபசல5; பி�கி யா�� 
விய!�தில5; ெந7� ேபா� வி�மல5; ெம�ல ெம�ல, 
அய!�தில5 அாிதி� ேதறி, வா*திற��, அர�ற� உ�றா5. 6.28.46 
 
ம#ேடாதாி இ�திரசி�திைன விளி��� ;ல�;த� (9369-9375) 
 
'கைலயினா� திAக5 எ�ன வள!கி�ற கால�ேத உ�, 
சிைலயினா� அாிைய ெவ�ல� கா#பேதா! தவ�-� ெச*ேத�; 
தைல இலா ஆ�ைக காண எ� தவ� ெச*ேத�! அ�ேதா! ' 
நிைல இலா வாEைவ இ�%� நிைனெவேனா, நிைன< இலாேத�? 6.28.47 
 
'அ*யேன! அழகேன! எ� அ/�ெபற� அமிEேத! ஆழி� 
க*யேன, ம2வேன, எ�4 அவ! வ@ கட�த கால 
ெமா*யேன! -ளாி அ�ன நி�-க� க#7லாேத�, 
உ*ெவேன? உலக� ��4�� ஒ/வேன! ெச/வேலாேன! 6.28.48 
 
'தா5 அாி6 சதAைக ஆ!�ப� தவEகி�ற ப/வ� த�னி�, 



63 

 

ேகா5 அாி இர#+ ப�றி� ெகாண!�தைன; ெகாண!��, ேகாப� 
�Kற� ெபா/�தி, மாட -�றி@� -ைறயி� ஓ7 
மீKற விைளயா�+ இ�%� கா#ெபேனா, விதியிலாேத�! 6.28.49 
 
'அ�;@! அ�ம வா! 'எ�4 அைழ�த9� அவி! ெவ# திAக5 
இ�ப! வ�தாைன 'அ:ச� ' என இ/கர�தி� ஏ�தி 
வ�; உ4� ம4ைவ� ப�றி -ய� என வாA�� வ#ண� 
எ� ெப/Aகளிேற! காண ேவச�ேற�; எ2�திராேயா! 6.28.50 
 
'இய�கிய! அர�கி மா!க5 வி:ைசய!, ஏைழ மாத! 
-ய� கைற பயிலா� திAக5 -க�திய!, -2�� நி�ைன 
மய�கிய -ய�க� த�னா�, மல! அைண அமளி மீேத 
அய!�தைன உறA�வாேயா? அம! ெபா/� அலசினாேயா? 6.28.51 
 
'-�கணா� -த@ேனாைர, உல� ஒ/ ��றிேனா+�, 
;�க ேபா! எ�லா� ெவ�4 நி�ற எ� ;த�வ� ேபாலா�, 
ம�களி� ஒ/வ� ெகா�ல, மா5பவ�? மான ேம/ 
உ�கிட, அJ ஒ�4 ஓ7 உைத�த� ேபா9� அ�மா! 6.28.52 
 
'ப:F எாி, உ�ற� எ�ன அர�க!த� பரைவ எ�லா� 
ெவ:சின மனித! ெகா�ல, விளி�தேத மீ#ட� இ�ைல; 
அ:சிேன� அ:சிேன�; அ6 சீைத எ�4 அமிEதா� ெச*த 
ந:சினா� இலAைக ேவ�த� நாைள இ�தைகய� அ�ேறா? ' 6.28.53 
 
இராவண� சீைதைய வாளா� ெவ�ட விைரத� 
 
எ�4 அைழ�� இரAகி ஏAக, 'இ��ய! நம!க�� எ�லா� 
ெபா� தைழ�� அைனய அ��� சீைதயா� ;��த� 'எ�ன 
'வ�தைழ� க�@� ெந:சி� வ:சக�தாைள, வாளா� 
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ெகா�4 இைழ�தி+ெவ� 'எ�னா, ஓ7ன�, அர�க! ேகாமா�. 6.28.54 
 
இராவணைன மேகாதர� த+�த� 
 
ஓ+கி�றாைன ேநா�கி 'உய!ெப/� பழிைய உ6சி6 
N+கி�றா� 'எ�4 அ:சி, மேகாதர�, �ணி�த ெந:ச�, 
மா+ ெச�4, அ7யி� $E��, வணAகி, 'நி� ;கE�� ம�னா 
ேக+ வ�� அ+�த� 'எ�னா, இைனயன கிள�த9�றா�. 6.28.55 
 
மேகாதர� ெசா�ன� (9378-9382) 
 
'நீ! உளதைன3�, NE�த ெந/�; உள தைன3�, நீ#ட 
பா! உளதைன3�, வான� பர�; உளதைன3�, கா@� 
ேப! உளதைன3�, ேபரா� ெப/�பழி பி7�தி ேபாலா� 
ேபா! உளதைன3� ெவ�4, ;Eக உளதைன3� உ5ளா*. 6.28.56 
 
'ெத5ள/A கால ேகய! சிர�ெதா+�, திைச�ைக யாைன 
ெவ5ளிய ம/�;6 சி�த $சிய விசய�� ஒ5வா5, 
வ5ளி அ�ம/A��, ெசHவா*, மாத!ேம� ைவ�தேபா� 
ெகா5Kேம ஆவி தாேன, நாண�தா� �ைறவ� அ�லா�? 6.28.57 
 
'மAைகைய �ல�� உளாைள, தவ�திைய, -னி��, வாளா� 
சAைக ஒ�4 இ�றி� ெகா�றா�. '�ல���ேக த�கா� ', எ�4 
கAைக அ� ெச�னியா%� க#ண%� கமல� ேதா%�, 
ெசAைக3� ெகா�7, உ�ைன6 சிாி�பரா� 'சிறிய� 'எ�னா. 6.28.58 
 
'நில�� இய�; அ�4; வானி� ெநறி அ�4; நீதி அ�4; 
தல�� இய�; அ�4; ேமேலா! த/மேம� அ�<� அ�4; 
;ல�திய� மரபி� வ��, ;#ணிய விரத� O#டா*! 
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வல�� இய�; அ�4; மாயா� பழிெகாள ம4� வாேயா? 6.28.59 
 
'இ�4 நீ இவைள வாளா� எறி�� ேபா*, இராம� த�ைன 
ெவ�4 மீ#+, இலAைக �I! எ*திைன ெவ��;வாேயா 
ெபா�றின5 சீைத எ�ேற? ';ரவல! ;த�வ� த�ைன� 
ெகா�றவ! த�ைம� ெகா�ல� Bசிைன ேபா9� 'எ�றா�. 6.28.60 
 
மேகாதர� ெசா�ைல� ேக�+ இராவண� வாளிைன� தைரயி@�+ வ:சினA 
B4த� 
 
எ�ன9� எ+�த B!வா5 இ/நில�� இ�+, மீ#+ 
ம�னவ� 'ைம�த� த�ைன மா�றல! வ@யி� ெகா#ட 
சி�ன-�, அவ!க5 தAக5 சிர-� ெகா#+ அ�றி6 ேசேர�; 
ெதா� ெநறி� தயில� ேதாணி வள!��மி� 'எ�ன6 ெசா�னா�. 6.28.61 
---------- 
 
6.296.296.296.29        பைட�கா�சி� படல�  பைட�கா�சி� படல�  பைட�கா�சி� படல�  பைட�கா�சி� படல�  9385 9385 9385 9385 ––––    9436 (52)9436 (52)9436 (52)9436 (52)    
 
I�வ! அர�க! ேசைன வ�� நிைற�தைத6 ெசா�9த� 
 
அ�ெதாழி� அவ/� ெச*தா!; ஆயிைட, அைன��� தி��� 
ெபா�திய நி/த! தாைன ெகாணாிய ேபாய Iத!, 
ஒ�தன! அJகி வ�� வணAகின!, 'இலAைக உ� ஊ!� 
ப�தியி� அைம�த தாைன�� இட� இைல; பணி எ�? எ�றா!. 6.29.1 
 
எA� எ*திய�? எ�ற இராவண%��� I�வ! B4த� 
 
ஏ�ப� உ�4 எ2�த ம�ன� 'எHவழி எ*தி�4 'எ�றா�; 
B�ப� உ�4 உய!�த ைகய!, ஒ/வழி Bறலாேமா? 
வா� ;ன� பரைவ ஏ2� இ4தியி� வள!�த� எ�னா� 
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தா� ெபா7�� எ2�த தாைன�� உல� இட� தா� இ� எ�றா!. 6.29.2 
 
அர�க! ேசைன இலAைகைய எ*�த� 
 
ம# உற நட�த தாைன வள!�த மா� Iளி ம#ட, 
வி# உற நட�கி�றா/� மிதி�தன! ஏக ஏக, 
க#Jற� அாி� கா# அ� க�ப�தி� -7வி� கா!ேபா� 
எ#Jற அாிய ேசைன எ*திய�, இலAைக ேநா�கி. 6.29.3 
 
வா5தனி� வயAக மி�னா; மைழ அதி� இ/ள மா�டா; 
ஈ�7ய -ரசி� ஆ!�ைப, இ7ய� -ழAக மா�டா; 
மீ�+ இனி உைர�ப� எ�ேன? ேவைலமீ6 ெச�ற� எ�ன� 
தீ�7ய பைட3�, மா<�, யாைன3�, ேத/�, ெச�ல. 6.29.4 
 
உலகி%�� உல� ேபா*� ேபா*, ஒ�றி� ஒ�4 ஒ�Aக� உ�ற, 
ெதாைல< அ/�தாைன ேம�ேம� எ2�த� ெதாட!�� F�ற, 
நிலவி%�� இைற3� மீ%� நீAகின; நிமி!�� நி�றா�, 
அலாி3�, -�� ெச�9� ஆ4நீ��, அ:சி, அ�பா�. 6.29.5 
 
ேம�பட! விF�ைப -�7, ேம/வி� விளAகி, நீ#ட 
நா� ெப/ வாயி� ஊ+� இலAைக ஊ! நட��� தாைன; 
கா!�ெப/A கடைல, ம�ேறா! இட�தினி� கால� தாேன 
ேச!�ப� ேபா�ற�, யா#+� Fைமெபாறா� உலக� எ�ன. 6.29.6 
 
'ெந/�� உைட வாயிU+ ;�� எனி�, ெந7� கால� 
இ/��� அ��ைணேய 'எ�னா, மதி@%�� உ�ப! எ*தி, 
அர�கன� இலAைக உ�ற அ#டAக5 அைன�தி� உ5ள 
க/�கிள! ேமக� எ�லா� ஒ/A� உட� கல�த� எ�ன. 6.29.7 
 
இராவண� வ�த ேசைனைய� ேகா;ர�தி@/�� காJத� 



67 

 

 
அ�ெபா2�, அர�க!ேகா%�, அணிெகா5 ேகா;ர�தி� எ*தி, 
ெபா� உற ேநா�க9�றா�, ஒ/ெநறி ேபாக� ேபாக, 
விதி-ைற கா#ெப� எ�%� ேவ�ைகயா�, ேவைல ஏ2� 
க�� என ஒ/A� ேநா��� ேபைதயி� காத� ெகா#டா�. 6.29.8 
 
I�வ! இராவண%��� பைடயினைர வ���� கா�+த� 
 
மாதிர� ஒ�றி� நி�4, மா4 ஒ/ திைசேம� ம#7 
ஓதநீ! ெச�வ� அ�ன 'தாைனைய உண!< Bடா, 
ேவத ேவதா�த� B4�, ெபா/ளிைன விாி�கி�றா! ேபா� 
I�வ! அணிக5 ேதா4� வர�-ைற கா�76 ெசா�னா!. 6.29.9 
 
சாக�தீவின! 
 
'சாக� தீவினி� உைறபவ!, தானவ! சைம�த 
யாக�தி� பிற�� இைய�தவ!, ேதவைர எ�லா� 
ேமாக�தி�பட -7�தவ!, மாையயி� -த�வ!, 
ேமக�ைத� ெதா+� ெம*யின!, இவ! 'என விாி�தா!. 6.29.10 
 
�ைச�தீவின! இய�; 
 
'�ைசயி� தீவினி� உைறபவ!, B�4��� விதி��� 
வைச3� வ�ைம3� வள!�பவ!, வானநா�+ உைறேவா! 
இைச3� ெச�வ-� இ/�ைக3� இழ�த�; இA�, இவரா�, 
விைசய� தா� என நி�பவ!, இவ! ெந+ விறேலா*! 6.29.11 
 
இலவ� தீவின! இய�; 
 
'இலவ� தீவினி� உைறபவ!, இவ!க5; ப#+ இைமயா� 
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;லவ!�� இ�திர� ெபா� நக! அழிதர� ெபா/தா!; 
நிலைவ6 ெச:சைட ைவ�தவ� வர�தர, நிமி!�தா!; 
உலைவ� கா�+ உ4 தீ என ெவ�ளி ெப�4 உைடயா!. 6.29.12 
 
அ�றி� தீவின! இய�; 
 
'அ�றி� தீவினி� உைறபவ!, இவ!; ப#ைட அமர!�� 
எ�ைற��� இ/�� உைறவிட� எ�றிட ேம/� 
��ைற� ெகா#+ ேபா*� �ைரகட� இட, அற��ைல�ேதா! 
ெச�4, 'இ�த�ைமைய� தவி/� 'எ�4 இர�திட� தீ!�ேதா!. 6.29.13 
 
பவள� ��றின! 
 
பவள� ��றினி� உைறபவ!; ெவ5ளி ப#; அழி��, ஓ! 
�வைள� க#ணி, அA�, இரா�கத� க�னிைய� Bட, 
அவளி� ேதா�றின!, ஐ இ/ ேகா7ய!; ெநா*தி� 
திவள� பா�கட� வற5பட� ேத�கின!, சிலநா5. 6.29.14 
 
க�தமாதன�ேதா! 
 
'க�த மாதன� எ�ப�, இ� க/A கட�� அ�பா� 
ம�த மா/த� ஊ!வ� ஓ!கிாி; அதி� வாEேவா!, 
அ�த கால�� அH ஆலகால��ட� பிற�ேதா!; 
இ�த வா5 எயி�4 அர�க! எ#ணிற�தவ! இைறவ! 6.29.15 
 
மைலய�� மறேவா! 
 
'மைலய� எ�ப� ெபாதிய மாமைல : அதி� மறேவா! 
நிைலய� அ�ன� சாகர� தீ< இைட நி���; 
"�ைல3� இH உல� " என� ெகா#+, நா�-க�Bறி, 
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"உைலவிT!! இதி� உைற3� " எ�4 இர�திட, உைற�தா!. 6.29.16 
 
;�கர� தீவின! 
 
-�கர� ைகய!, �இைல ேவ@ன!; -F#7 
ச�கர�தின!, சாப�தா� இ�நி�ற தைலவ!, 
ந�கர� கட� நாெலா+ ��4��� நாத!; 
;�கர� ெப/� தீவிைட உைறபவ! ;கேழா*! 6.29.17 
 
இற@� தீவின! 
 
'மற@ைய, ப#+ த� ெப/�தா* ெசால, வ@யா�, 
;றநிைல� ெப/: ச�கர மா�வைர� ெபா/�பி�, 
விற� ெகட6 சிைறயி�+, அய� இர�திட, வி�ேடா!; 
இற@ அ� ெப/�தீவிைட உைறபவ! இவ!க5. 6.29.18 
 
பாதாள�த! 
 
ேவதாள� கர�� இவ!, "ப#+ ;வியிட� விாி< 
ேபாதா� உ�தம��, எ2வைகயா* நி�ற ;வன�, 
பாதாள�� உைற$! '' என, நா�-க� பணி�ப, 
நாதா! ;�� இ/��, உன�� அ�பினா� இவ# நட�தா!. 6.29.19 
 
நி/தி �ல�தின! 
 
'நி/தித� �ல� ;த�வ!; நி� �ல���� ேந!வ!; 
"ப/தி ேதவ!க�� " என�த�க ப#பின!; யாைன� 
�/தி ெப�றிலேர�, கட� ஏைழ3� �7�பா!; 
இ/5 நிற�� இவ!, ஒ/�த! ஏEமைலைய3� எ+�பா!. 6.29.20 
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Oமிேதவி��� பிற�தவ! 
 
'பா! அைண�த ெவ� ப�றிைய அ�பினா� பா!�த 
காரண�தி�, அனாதியி� பய�த ைபAகழேலா!; 
Oரண�தட� திைசெதா4� இ�திர� ெபா/< இ� 
வாரண�திைன நி4�திய�, இவ!வர< அ:சி. 6.29.21 
 
பாதல�தி� அ7�ப�தியி� வாEபவ! 
 
மற�க# ெவ:சின மைல என இ�நி�ற வயவ!, 
இற�க� கீE இலா� பாதல� அ�� உைறகி�ற இகேலா!; 
அற�க# �:சில�, ஆயிர� பண� தைல அன�த�, 
உற�க� தீ!�தன�, உைறகி�ற�, இவ! ெதாட!�� ஒ4�க. 6.29.22 
 
காளியி� சின� தீயி� பிற�தவ! 
 
'காளிைய� ப#+ க#Jத� கா�7ய காைல, 
�ள -�றிய சின� க+� தீயிைட -ைள�ேதா!; 
Bளிக�� ந� உட� பிற�தா!; ெப/A �2வா* 
வா5 இைம�க<�, வா5 எயி4 இைம�க<�, வ/வா!. 6.29.23 
 
பாவ�ேதா+ பிற�தவ!க5 
 
'பாவ� ேதா�றிய காலேம ேதா�றிய பைழேயா!; 
தீவ� ேதா�றிய -ைழ� �ைண என தெ4 க#ண!; 
ேகாவ� ேதா�றி7�, தாைய3� உயி! உJ� ெகா7ேயா!; 
சாவ� ேதா�றிட, வட திைச ேம� வ�� சா!வா!. 6.29.24 
 
சிவன� ெந�றி� க#ணி� பிற�தவ! 
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'சீ�ற� ஆகிய ஐ�-க�, உல� எலா� தீ�பா� 
ஏ�ற மா Rத� விழியிைட� ேதா�றின!, இவரா�; 
B�ற� ஆகி� ப#+ உதி�� உள! என� ெகா+� ெதாழிலா� 
ேதா�றினா! இவ! வ@ எலா� ெதாைல<ற� ெதாைல�பா!. 6.29.25 
 
எம� �/தியி� பிற�தவ/� ஆலகால�தி� பிற�தவ/� 
 
கால� மா!பிைட6 சிவ�கழ� பட, ப#+, கா�ற 
ேவைல ஏE அ�ன �/தியி� ேதா�றிய $ர!, 
Nல� ஏ�தி -� நி�றவ!; இ�நி�ற ெதாைகயா!, 
ஆல கால�தி�, அமிEதி� -� பிற�த ேபா! அர�க!. 6.29.26 
 
வடைவ� தீயி9� -�;ற� தீயி9� ேதா�றியவ!க5 
 
'வடைவ� தீயிைட வாFகி கா�ற மா� க+ைவ 
இட, அ�தீ இைட எ2�தவ! இவ!; இவ!, மைழைய� 
தடவி� தீநிமி! �:சிய! சAகர� தட�ேத! 
கடவ� தீ�த ெவ� ;ர�� இைட� ேதா�றிய கழேலா!. 6.29.27 
 
பைடயின! ெப/ைம (9411-9412) 
 
இைனய! இ�னவ! எ�ப� ஓ! அள< இல! ஐய! 
நிைனய<�, �றி�� உைர�க<�; அாி�; இவ! நிைற�த 
விைனய-� ெப/வரAகK� தவAகK� விள�பி�, 
அைனய ேப! உக� ஆயிர�� அளவி%� அடAகா. 6.29.28 
 
'ஒ/வேர ெச�4, அH உ4திற� �ரAைக3�, உரேவா! 
இ/வ! எ�றவ! த�ைம3�, ஒ/ைகேயா+ எ�றி, 
வ/வ!; ம�4 இனி� பக!வ� எ�? வானவ!�� அாிய 
தி/வ எ�றன! I�வ! : இராவண� ெச�;�. 6.29.29 
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இராவண� வினா<� I�வ! விைட3� 
 
'எ� �ைண�� இத�� எ# என� ெதாைக வ���, இய�ற 
அ�திற�திைன அைறதி! 'எ�4 உைர ெசய; அவ!க5 
'ஒ�த ெவ5ள� ஓ! ஆயிர� உள� 'என உைர�தா!, 
பி�த!; இ� பைட�� எ# சிறி� ' எ�றன!, ெபய!�தா!. 6.29.30 
 
இராவண�, பைட�தைலவைர� ெகாண!க என� 
 
'பைட� ெப/A �ல� தைலவைர� ெகாண/தி!, எ�பா� 
கிைட��, நா� அவ!�� உ�4ள ெபா/5 எலா� கிள�தி 
அைட�த ந� உைர விள�பின� அளவளா*, அைம< உ�4, 
உைட�த Oசைன வர� -ைற இய�ற 'எ�4 உைர�தா�. 6.29.31 
 
பைட� தைலவாி� வினா<� இராவண� விள�க-� 
 
Iத! Bறிட, திைசெதா4� திைசெதா4� ெதாட!�தா!, 
ஓத ேவைலயி� நாயக! எவ/� வ�� உ�றா!; 
ேபா� Iவின!, வணAகின!, இராவண� ெபால� தா5 
ேமா�� ேமா@யி� ேப! ஒ@ வானிைன -�ட. 6.29.32 
 
வணAகிய தைலவ!கைள இராவண� உசா<த� 
 
அைனய! யாவ/� அ/�ெச�4, அ7-ைற வணAகி, 
விைனய� ேமவின!, இனிதி� அA� இ/�த� ஓ! ேவைல, 
'நிைன3� ந�வர< ஆக, R� வர<! 'என நிர�பி, 
'மைன3� ம�கK� வ@யேர? ' எ�றன�, மறேவா�. 6.29.33 
 



73 

 

'ெபாிய தி#;ய� நீ உைள; தவ வர� ெபாிதா�; 
உாிய ேவ#7ய ெபா/5 எலா� -7�பத�� ஒ�ேறா? 
இாிய� ேதவைர� க#டன�; பைக பிறி� இ�ைல; 
அாிய� எ� எம��? எ�றன!, அவ� க/�� அறிவா!. 6.29.34 
 
பைட� தைலவாி� வினா<� இராவண� விள�க-� 
 
'மாதரா!கK� ைம�த/� நி�ம/A� இ/�தா! 
ேப� உறாதவ! இ�ைல; நீ வ/�திைன, ெபாி��; 
யா� காரண�? அ/5 'என அைனயவ! இைச�தா!; 
சீைத காத@� பிற��ள பாிF எலா� ெதாி�தா�. 6.29.35 
 
பைட�தைலவ! விய�� சிாி�த� (9419-9420) 
 
'��ப க�னெனா+ இ�திரசி�ைத3�, �ல�தி� 
ெவ�; ெவ:சின�� அர�க!த� �2ைவ3�, ெவ�றா! 
அ�பினா�, சி4மனிதேர! ந�4, ந� ஆ�ற�! 
ந�;! ேசைன3� வானரேம! ' என ந�கா!. 6.29.36 
 
உலைக6 ேசட�த� உ6சிநி�4 எ+�க அ�4, ஓ! ஏE 
மைலைய ேவேரா+� வாAக அ�4, அAைகயா� வாாி 
அைலெகா5 ேவைலைய� �7�க அ�4, அைழ�த�; மலேரா+ 
இைலக5 ேகா�� அ��ரAகி�ேம� ஏவ�ெகா�, எ�ைம? ' 6.29.37 
 
எ5ளி6 சிாி�தவைர வில�கி வ�னி எ�%� ம�ன� அ�மனித! யா!? அவ! 
வ@ைம யா�? என வின<த� 
 
எ�ன, ைக எறி��, இ7 உ/� ஏ4 என ந��, 
மி�%� வா5 எயி�4 அர�கைர அ� ைகயா� வில�கி, 
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வ�னி எ�பவ�, ;�கர� தீ<�� ம�ன�, 
அ�ன மா%ட! ஆ!? வ@ யா�? எ�4 அைற�தா�. 6.29.38 
 
மா@யவா� அ�மனிதாி� வ@ைமைய6 ெசா�9தல 
 
ம�4 அ(H)வாசக� ேக�ட9�, மா@யவா� வ��, 
'உ�ற த�ைம3�, மனிதர� ஊ�ற-�, உட� ஆ� 
ெகா�ற வானர� தைலவ!த� தைகைம3�, Bற� 
கி�4�, ேக�7ரா� 'எ�4 அவ� கிள��வா� கிள!�தா�. 6.29.39 
 
வா@ைய யழி�த� 
 
'ஆழி அ�னநீ! அறிதி! அ�ேற, கட� அைன��� 
ஊழி� கா� என� கட�பவ� வா@ எ�ேபாைன? 
ஏ2 ��ற-� எ+��4� மி+�கைன இ�நா5 
பாழி மா!பக� பிள�� உயி! �7�த�, ஓ! பகழி. 6.29.40 
 
விராத� -த@ேயாைர� ெதாைல�த� 
 
'பாிய ேதாKைட விராத�, மாாீச%� ப�டா!; 
காிய மா�வைர நிக! கரIடண!, கதி!ேவ� 
திாிசிரா, அவ! திைர கட� அன ெப/:ேசைன, 
ஒ/ விலா�, ஒ/நாழிைக� ெபா2தினி� உல�தா!. 6.29.41 
 
பைட� தைலவைர வினவிய� 
 
'இA� வ�� நீ! வினாய� எ�? எறிதிைர� பரைவ 
அA� ெவ�திலேதா? சிறி� அறி�த�� இ@ேரா? 
கAைக N7த� க+:சிைல ஒ7�த அ� கால�, 
உAக5 வா� ெசவி ;��திலேதா, -ழA� ஓைத? 6.29.42 
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இலAைகயி� ஆயிரெவ5ள6 ேசைன3� அழி�தைம விள�ப� (9426-9428) 
 
'ஆயிர� ெப/ெவ5ள� உ#+, இலAைகயி� அளவி�, 
தீயி� ெவ*யேபா! அர�க!த� ேசைன; அ6ேசைன 
ேபாய�, அ�தக� ;ர� ;க நிைற�த� ேபாலா�. 
ஏ3� -�ைமC� மா!பின! எ*த வி� இர#டா�. 6.29.43 
 
'ெகா�ற ெவ:சிைல� ��பக�ன%�, RAக5 ேகாமா� 
ெப�ற ைம�த/�, பிரக�த� -த@ய பிற/�, 
ம�ைற $ர/�, இ�திரசி�ெதா+ ம7�தா!; 
இ�ைற நா5வைர, யா%� ம�4 இவ%ேம இ/�ேத�. 6.29.44 
 
�ல� தாைன எ�4 உ#+; அ� -�ைமC4 அைம�த 
Bல6ேசைன இH ெவ5ள�; ம�4 அத�� இ�4 �றி�த 
கால6 ெச*ைகயா� நீ! வ�திராயி� அ�கழேலா! 
சீல6 ேசைனயி� ெச*விைன6 ெச*ைக3� ெதாி$!. 6.29.45 
 
அ%மனி� சிற�; (9429-9430) 
 
ஒ/�ரA� வ�� இலAைகைய மலA� எாி ஊ�7, 
தி/� ெவ:சின�� அ�கைன நில�ெதா+� ேத*��, 
ெபா/�, I� உைர��, ஏகிய�, அர�கிய! ;ல�ப, 
க/� ேசைனமா� கடைல3�; கடைல3� கட��. 6.29.46 
 
க#7T! ெகாலா�, கட@ைன மைலெகா#+ க�7, 
ம#+ ேபா!ெசய, வானர! இய�றிய மா!�க�? 
உ#+ ெவ5ள� ஓ! எ2ப�; ம/�� ஒ/ ெநா7யி� 
ெகா#+ வ�த�, ேம/வி�� அ�;ற� �தி�ேத. 6.29.47 
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'இ� இய�ைக; ஓ!சீைத எ�4 இ/� தவ�� இைய�தா5 
ெபா� இய�ைக தீ! க�;ைட� ப�தினி ெபா/�டா�, 
விதி விைள�த� அH வி�@ய! ெவ�க! நீ! ெவ�க! 
-�ெமாழி� பத� ெசா�@� எ� ' எ�4 உைர -7�தா�. 6.29.48 
 
வ�னியி� வினாவி�� இராவண� ;�ைம ேநா�கி� �ரAெகா+ ெபா/திேல� 
என� 
 
வ�னி, ம�னைன ேநா�கி, 'நீ இவ! எலா� ம7ய, 
எ�ன காரண�, இக� ெசயா� இ/�த�? 'எ�4 இைச�தா�; 
';�ைம ேநா�கி நா� நாணின� ெபா/தில� 'எ�றா�! 
'அ�னேத�, இனி அைம3� எ� கட� அஃ� 'எ�றா�. 6.29.49 
 
வ�னி மா@யவா� க/���ப7 ெச*த�� இ� கால� அ�4 என� 
 
'�� உண!�த இ� -�மக� Bறிய -ய�சி 
சீைத எ�பவ5தைன வி�+, அ� மனிதைர6 ேச!த�; 
ஆதியி� தைல ெசய�த�க�; இனி6 ெச*வ� இழிவா�, 
காத� இ�திர சி�ைத3� மா*வி�த� க#+�. 6.29.50 
 
இனி6 ெச*ய� த�க� ேபாேர என� 
 
'வி�ட� ஆயி%� மாதிைன, ெவ:சம� வி/�பி� 
ப�ட $ரைர� ெப4கில�; ெப4வ� பழியா�; 
-�ட ம�றவ! �ல�ெதா+ -7��வ� அ�லா�, 
க�ட�, அ� ெதாழி�; ெச/� ெதாழி� இனி6 ெச3� கடைம. 6.29.51 
 
ெவ�4 மீKவ� என வ:சின� Bறி6 ெச�9த� 
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'எ�4, எ2�தன! இரா�கத!, ' இ/�க நீ; யாேம 
ெச�4, ம�றவ! சி�9ட� �/தி நீ! ேத�கி, 
ெவ�4 மீK��; ெவ5��ேம�, மிட� இ�லா� 
;� ெதாழி� �ல� ஆ�� 'எ�4 உைர�தன! ேபானா!. 6.29.52 
--------------- 
 
6.306.306.306.30        �லபல வைத� படல�  �லபல வைத� படல�  �லபல வைத� படல�  �லபல வைத� படல�  9437 9437 9437 9437 ––––    9672 (236) 9672 (236) 9672 (236) 9672 (236)     
 
இராவண�, -த�க# இராம இல��வைர� ெபா/தழி��மா4 பைட� 
தைலவ!கK��� க�டைளயி�+ அவ!��� �ைணயாக �லபல6 ேசைனைய உட� 
அ%�;த� 
 
'வானர� ெப/: ேசைனைய யா� ஒ/ வழி ெச�4, 
ஊ� அற��ைற�� உயி! உ#ப�; நீயி! ேபா* ஒ/Aேக 
ஆன ம�றவ! இ/வைர� ேகாறி! 'எ�4 அைற�தா� 
தானவ� ெப/A கிாிகைள வா5ெகா#+ த7�தா� 6.30.1 
 
என உைர�த9�, எ2��, த� ஊ!திேம� ஏறி, 
கைன கட� ெப/: ேசைனைய� கல�த� காணா, 
'விைனய� ம�4 இைல; �ல மா� தாைனைய விைரேவா+ 
இைனய!-� ெசல, ஏ<க 'எ�4 இராவண� இைச�தா�. 6.30.2 
 
இராவண%� த� ேத!ேமேலறி இராம� ேசைனைய� தா�க ஒ/;ற� ெச�9த� 
 
ஏவி அ�ெப/: ேசைனைய, தா%� ேவ�+ எ2�தா�, 
ேதவ! ெம*� ;கE ேத*�தவ�, சி�@ அ� ேத!ேம�, 
காவ� �வைக உலக-� -னிவ/� கலAக, 
Oைவ வ#ண�த� ேசைனேம� ஒ/;ற� ேபானா�. 6.30.3 
 
ேபா/�� எ2�த �லபல6 ேசைனயி� இய�; 
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'எ2க, ேசைன " எ�4, யாைனேம� அணி-ரF எ�றி, 
வ2 இ� வ5Kவ! �ைறெதா4� விளி�த9�, வ�ைல� 
�2வி ஈ#7ய� எ�பரா�, �வலய� -2�� 
த2வி, வி#ைண3� திைசைய3� தட<� மா� தாைன. 6.30.4 
 
அடA�� ேவைலக5, அ#ட�தி� அக�� அக� மைல3� 
அடA��, ம� உயி! அைன��� அH வைர�பிைட அைவேபா� 
அடA�ேம, ம�4 அ� ெப/�பைட அர�க!த� யா�ைக, 
அடA�� மாயவ� �ற5 உ/� த�ைமயி� அ�லா�? 6.30.5 
 
ேபா/�� எ2�த�லபல6 ேசைன $ர!களி� இய�; 
 
அற�ைத� தி�4, அ/Aக/ைணைய� ப/கி, ேவ4 அைம�த 
மற�ைத� O#+, ெவ� பாவ�ைத மண�;ண! மணாள!, 
நிற��� கா! அ�ன ெந:சின!, ெந/�;�� ெந/�பா� 
;ற��� ெபாAகிய பAகிய!, கால%� ;கEவா!. 6.30.6 
 
நீ#ட தா5களா� ேவைலைய� ;ற�ெசல நீ�கி; 
ேவ#+� மீெனா+ மகரAக5 வா* இ�+ வி2Aகி, 
I#+ வா� உ/� ஏ�றிைன6 ெசவிெதா4� I�கி, 
�#ட வா�மைழ உாி�� உ+��, உலாவ/� �!�க!. 6.30.7 
 
மா� வைர��ல� பர� என, மைழ� �ல� சில�பா, 
சா� வைர� ெப/�பா�; ெகா#+ அைச�த ைபA கழலா!; 
ேம� வைர� பட! க9ழ� வ�கா�4 எ%� விைசேயா!; 
நா� வைர� ெகாண!�� உட� பிணி�தா� அ�ன நைடயா!. 6.30.8 
 
உ#J� த�ைமய ஊ�-ைற த�பி7� உடேன 
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ம#ணி� நி�ற மா� யாைனைய வாயி+� பசியா!; 
த#ணி� நீ!-ைற த�பி7�, தட�ைகயா� தடவி, 
வி#ணி� ேமக�ைத வாாி வா*� பிழி�தி+� விடாய!. 6.30.9 
 
உைற�த ம�தர� -த@ய கிாிகைள உ/வ 
எறி��, ேவ�நிைல கா#பவ!; இ��வா� யா�ைக 
ெசாறி��, தீ!< உ4 தினவின!; மைலகைள6 F�றி 
அைற��, க�ற மா�த#7ன!; அசனியி� ஆ!�பா!. 6.30.10 
 
Nல� வாAகி7�, Fட!ம2 ஏ�தி7�, Fட! வா5 
ேகா9� ெவ:சிைல பி7�தி7�, ெகா�றேவ� ெகா5ளி�, 
சால வ�த#+ தாி�தி7�, ச�கர� தாAகி�, 
கால�, மா�, சிவ�, �மர�, எ�4 இவைர3� கட�பா!. 6.30.11 
 
ஒ/வேர வ�ல!, ஓ! உலக�திைன ெவ�ல; 
இ/வ! ேவ#+வ!, ஏE உலக�ைத3� இ4�க; 
திாிவேர�, உட� திாித/� ெந+நில�; ெசHேவ 
வ/வேர�, உட�கட�கK� ெதாட!��, பி� வ/மா�. 6.30.12 
 
நா�வைக6 ேசைனகளி� மி�தி 
 
ேமக� எ�தைன, அ�தைன மா�காி; விாி�த 
நாக� எ�தைன, அ�தைன ேத!; நனி நாளா� 
ேபாக� -�றின எ�தைன, அ�தைன ;ரவி; 
ஆக� உ�றன எ�தைன, அ�தைன அனிக�. 6.30.13 
 
ேசைனகளி� அணி நல� 
 
இ�ன த�ைமய யாைன, ேத!, இ<ளி, எ�4 இவ�றி� 
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ப�% ப�லண�, ப/ம�, ம�4 உ4�ெபா+ பல<�, 
ெபா�%� ந�ெந+ மணி3� ெகா#+ அ�ல� ;ைன�த 
சி�ன� உ5ளன இ�லன, ெம*� -�4� ெதாி�தா�. 6.30.14 
 
ேசைனக5 எ2�பிய Iளி3� யாைனயி� மதநீ/� 
 
இ� ெப/�பைட எ2�� இைர�� ஏக, ேம� எ2�த 
��; உதி!�� அ�ன Iளியி� படல� மீ� I!�ப, 
த�; இ� கா! நிற� தவி!�த�; காிமத� த2வ 
உ�; நீAகிய� ஓA� நீ! $A� அைல உவாி. 6.30.15 
 
ேசைனக5 ;ற�ப�ட இலAைக நகர வாயி�களி� ேதா�ற� 
 
மைல3�, ேவைல3�, ம�4 உள ெபா/5கK�, வாேனா! 
நிைல3�, அ�;ற�� உலகAக5 யாைவ3�, நிர�ப 
உைல< உறா வைக உ#+, ப#+ உமிE�த ேப! ஒ/ைம� 
தைலவ� வா* ஒ�த இலAைகயி� வாயி�க5 த/வ. 6.30.16 
 
�ல ேசைனகைள� க#+ வானர� இாி�ேதா+த� 
 
கட� ெபாறா மத�களி4, ேத!, பாி, மிைட காலா5 
பட� ெபாறாைமயி� நன�தைல அன�த%� பைத�தா�; 
விட� ெபாறா� இாி அமர!ேபா� �ரA� இன� மிதி��� 
இட� ெபாறாைமயி� இாி�� ேபா*, வடதிைச இ4�த. 6.30.17 
 
கவி� B�4 
 
ஆழி மா� வைர ேவ@ F�றிட வ��� அைம�த 
ஏ2 ேவைல3�, இ+ வைல; அர�கேர, இன மா 
வாழி கால%� விதி3� ெவH விைன3ேம, ம5ள!; 
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ேதாழ�, மாமதி� இலAைக; மா� ேவ�ட� ேம� ெதாட!�தா�. 6.30.18 
 
ேசைனகளி� ேபராரவார� 
 
ஆ!�த ஓைசேயா? அலA� ேத! ஆழியி� அதி!�ேபா? 
கா!� தி# மா� காி -ழ�கேமா? வாசியி� க@�ேபா? 
ேபா!�த ப� இய�� அரவேமா? ெந/�கினா� ;2Aகி 
ேவ!�த அ#ட�ைத ெவ7�திட� ெபா7�த�, ேம�ேம�. 6.30.19 
 
ேசைன� கட@� ேதா�ற� 
 
வழA� ப�பைட மீன�; மதகாி மகர� 
-ழA�கி�ற�; -ாி திைர� பாிய�; -ரச� 
தழA� ேப! ஒ@ க@�ப�; த4க# மா நி/த� 
;2A� ெவ:சின6 Fறவ� நிைற பைட� ;ணாி. 6.30.20 
 
அர�க! ேசைன விF�பி%� பர<த� 
 
தF�பி� ெபாAகிய திர5 ;ய�� அர�க!த� தாைன 
பF� ;� த# தல� மிதி�த@�, காிப+ மத�தி� 
அF�பி� ேச4ப�+, அள4ப�+ அமி2மா�, அடAக; 
விF�பி� ேசற@� கிட�த�, அH விலAக�ேம� இலAைக. 6.30.21 
 
அர�க! ேசைனைய� பா!�� அ:சிய வானவ!க5, சிவெப/மாைன இைற:Fத9� 
இைறவ� அவ!கள� அ6ச�ைத� ேபா��த9� 
 
ப7ைய� பா!�தன!; பரைவைய� பா!�தன!; பட!வா� 
-7ைய� பா!�தன!; பா!�தன!; ெந+� திைச -2��; 
வி7ய� பா!�ப� ஓ! ெவ5ளிைட க#7ல!; மிைட�த 
ெபா7ைய� பா!�தன!; ேவ!�தன!, வானவ! �ைல�தா!. 6.30.22 
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'உலகி� நா� அலா உ/ எலா� இரா�கத உ/வா, 
அல� இ� ப�பைட பி7�� அம!�� எ2�தேவா? அ�ேற� 
வில� இ� நீ! திைர ேவைல ஓ! ஏ2� ேபா* விதியா� 
;ைலெகா5 வ� உ/ ெபா7�தனேவா? ' என� ;க�றா!. 6.30.23 
 
ந+Aகி, ந:F அைட க#டைன, வானவ! 'ந�ப! 
ஒ+Aகி யா� கர�� உைற< இட� அறிகில�; உயிைர� 
பி+Aகி உ#�வ!; யா!, இவ! ெப/ைமப#+ அறி�தா!? 
-7�த�, எ� வ@ 'எ�றன!, ஓ+வா� -ய�வா!. 6.30.24 
 
'ஒ/வைர� ெகா�ல, ஆயிர� இராம! வ��, ஒ/Aேக 
இ/பதி�றிர#+ ஆ#+ நி�4 அம!ெச*தா�, எனா�? 
நி/தைர� ெகா�வ�, இட�ெப�4 ஓ! இைடயி� நி�4 அ�ேறா? 
ெபா/வ�, இ�பைட க#+, த� உயி! ெபா4�� அ�ேறா? ' 6.30.25 
 
எ�4 இைற:ச9�, இ/5 மிட4 இைறவ%� 'இனி, நீ! 
ஒ�4� அ:சT!; வ:சைன அர�கைர ஒ/Aேக 
ெகா�4 நீ���, அ� ெகா�றவ�; இ��ல� எ�லா� 
ெபா�4வி�ப� ஓ! விதி த�த� ஆ� 'என� ;க�றா�. 6.30.26 
 
�லபல� பைடைய� க#+ வானரAக5 அ:சி ஓ+த� 
 
;�றி� நி�4 வ� அர< இன� ;ற�பட, ெபா/மி, 
'இ�ற�, எ�வ@ 'என விைர�� இாித/� எ@ேபா�, 
ம�4 அ(H) வானர� ெப/� கட� பய� ெகா#+ ம4கி, 
ெகா�ற $ரைர� பா!�தில�; இாி�த�, �ைலவா�. 6.30.27 
 
அைணயி�ேம� ெச�ற, சிலசில; ஆழிைய நீ�த� 
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;ைணக5 ேத7ன, சில; சில நீ�தின ேபான; 
�ைணேகளா+ ;��, அ2�தின சில; சில ேதா�றா� 
பைணக5 ஏறின; மைல-ைழ ;�கன, பலவா�. 6.30.28 
 
ஓ7ய வானரAகளி� அ6ச6 ெசா� 
 
'அைட�த ேப! அைண அளி�த� நம�� உயி!; அைடய 
உைட��� ேபா�மா�, அவ! ெதாடராம� 'எ�4, உைர�த; 
';ைட��6 ெச��வ! விF�பி%� ' எ�றன; ேபாேதா� 
பைட�த தி�� எலா� பர�தன! ' எ�றன, பய�தா�. 6.30.29 
 
F�கிாீவ�, அ%ம�, அAகத� ஆகியவ!க5 ம�+� த�ைன� பிாியா�டனி/�க, 
ஏைனய வானர $ர!க5 நிைலெக�ேடா7னைமைய இராம� ேநா��த� 
 
அாியி� ேவ�த%�, அ%ம%�, அAகத� அவ%�, 
பிாியகி�றில! இைறவைன, நி�றன! பி�றா!; 
இாிய� உ�றன! ம�ைறேயா! யாவ/�, எறிநீ! 
விாி3� ேவைலைய� கட�தன!; ேநா�கின�, $ர�. 6.30.30 
 
இ� ெப/�பைட எAகி/�� வ��ள�? ெசா�9க 'என இராம� ேக�க, $டண� 
�லமா� தாைனைய�ப�றி எ+��ைர�த� 
 
'இ� ெகா+� பைட எA� உள�? இய�;தி 'எ�றா� : 
ெம*� க+� திற� $டண� விள�;வா� : '$ர! 
தி�� அைன�தி%�, ஏ2 மா�தீவி%�, தீேயா! 
;�� அைழ�திட� ;���ள�, இரா�கத� ;ணாி. 6.30.31 
 
'ஏE என�ப+� கீE உள தல�தி� நி�4 ஏறி 
ஊழி -�றிய கட� என� ;��த�� உளதா�; 
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வாழி ம�4 அவ� �ல மா� தாைன -� வ/வ; 
ஆழி ேவ4 இனி அ�;ற�� இ�ைல, வா5 அர�க!. 6.30.32 
 
'ஈ#+ இH அ#ட��5 இரா�கத! எ%� ெபய! எ�லா� 
�#+ வ�த�, தீ விைன -�னி�4 -+க; 
மா#+ $2� இ�4 எ�கி�ற� எ�மதி; வ@ ஊE 
I#+கி�ற� 'எ�4 அ7மல! ெதா2�, அவ� ெசா�னா�. 6.30.33 
 
அ:சிேயா7ய வானர ேசைனைய அைழ�� வ/மா4 அAகதைன இராம� ஏ<த� 
 
ேக�ட அ#ண9�, -4வ9� சீ�ற-� கிளர, 
'கா�+கி�றன� எ�; காJதி ஒ/ கண�� 'எ�னா, 
'ஓ�7� ேம�ெகா#ட தாைனைய� பய� �ைட��, உரேவா*! 
மீ�7ெகா�? 'என, அAகத� ஓ7ன� விைர�தா�. 6.30.34 
 
அAகத� ெச�4 அைழ�க� பைட�தைலவ! ம�+� நி�4 தா� 
அ:சிேயா7யத��ாிய காரணA B4த� 
 
ெச�4 தாைனைய உ�றன�, 'சிைற சிைற ெக+$!! 
நி�4 ேக�டபி� நீA�மி� ' என6 ெசா�@ ேந!வா�; 
'ஒ�4� ேக�கில� 'எ�ற� அ� �ர�� இன�, உைரயா� 
ெவ�றி ெவ�திற� பைட�ெப/� தைலவ!க5 மீ#டா!. 6.30.35 
 
மீ#+, ேவைலயி� வடகைர, ஆ#+ ஒ/ ெவ�பி� 
ஈ#7னா!கைள, 'எ� �றி�� இாி< உ�ற�? 'எ�றா�; 
'ஆ#ட நாயக! க#7ைல, ேபா9�, நீ அவைர? 
மா#+ ெச*வ� எ�? 'எ�4 உைர Bறின!, ம4�பா!. 6.30.36 
 
'ஒ/வ� இ�திரசி�� என உ5ளவ� உள நா5 
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ெச/வி� உ�றைவ, ெகா�றவ! மற�திேயா? ெதாியி�, 
ெபா/ இ� ம�றவ! இ�றில!, யாெரா+� ெபா/வா!; 
இ/வ! வி�பி7��, யாவைர� த+�� நி�4 எ*வா!? 6.30.37 
 
';ர� கட�த அ� ;னிதேன -த@ய ;லேவா! 
வரAக5 த�� உல� அளி�பவ! யாவ/�, மா�டா!, 
கர�� அடAகின!; இனி, ம�4 அH அர�கைர� கட�பா! 
�ரA� ெகா#+ வ��, அம!ெச3� மா%ட! ெகா�லா�? ' 6.30.38 
 
'ஊழி ஆயிர� ேகா7 நி�4, உ/�திரேனா+� 
ஆழியா%� ம�4 அயெனா+ ;ர�தர� அவ%�, 
Nழ ஓ7ன!; ஒ/வைர� ெகா�4 த� ேதாளா� 
$2மா ெச*ய வ�லேர�, ெவ�றியி� ந�ேற! 6.30.39 
 
'எ� அ�பா! ம�4 இH எ2ப� ெவ5ள-�, ஒ/வ� 
தி�ன� ேபா�ேமா? ேதவாி� வ@யேமா, சிறிேய�? 
-� இ� பாெரலா� பைட�தவ�, நாெளலா� -ைறநி�4, 
உ�னி� பா!�� நி�4, உைறயிட� ேபா�ேமா, Mக�? 6.30.40 
 
'நாயக� தைல ப�� உள; ைக3� நா� ஐ�� 'எ�4 
ஓ3� உ5ள�ேத�; ஒ/வ�, ம�4 அவ�; வ��, இA� உ�றா! 
ஆயிர� தைல; அத�� இர�7� ைகய!; ஐயா! 
பா3� ேவைலயி� Bல�� மண@%� பலரா� 6.30.41 
 
'��பக�ன� எ�4 உள�, ம�4 இA� ஒ/வ�, ைக� ெகா#ட 
அ�; தாAக<� மி+�� இல�; அவ� ெச*த� அறிதி; 
உ�ப! அ�றிேய, உண!< உைடயா! பிற! உளேரா? 
ந�பி! நீ3� உ� தனிைமைய அறி�திைல; நட�தா*. 6.30.42 
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'அ%ம� ஆ�ற9�, அரசன� ஆ�ற9�, இ/வ! 
த%வி� ஆ�ற9�, த� உயி! தாAக<� சாலா; 
கனி3� கா*கK� உண< உள; -ைழ உள, கர�க; 
மனித! ஆளி� எ�, இரா�கத� ஆளி� எ�, ைவய�? 6.30.43 
 
'தா� உளா! அ�ேற, ;கழிைன� தி/ெவா+� தாி�பா!? 
யா� ேஉளா� எனி�, எ� கிைள உ5ள�; எ� ெப/ம! 
"ேபாமி� நீ! " எ�4 விைட தர� த�கைன, ;ர�ேபா*! 
"சாமி� நீ! " எ�ற� த/ம� அ�4 ' எ�றன!, தள!�தா!. 6.30.44 
 
அAகத� சா�பைன ேநா�கி, 'ஓ+த� த�கத�4 'எ�4 காரணAகா�7 உைர�த� 
 
சா�பைன வதன� ேநா�கி, வா@ேச*, 'அறி< சா�ேறா*! 
"பா�; அைண அமலேன ம�4 இராம� " எ�4, எம��� ப#ேட 
ஏ�ப� வ�� எ*த6 ெசா�@� ேத�றினா* அ�ைலேயா, நீ? 
ஆ�ப� அ� பைகஞ� த�ேனா+ அயி�திர� அைம�ேதா� அ�னா*! 6.30.45 
 
'ேத�4வா*, ெதாி�த ெசா�லா� தெ/�7 இ�ெதளி< இ�ேலாைர 
ஆ�4வா* அ�ைல; நீ3� அ:சிைன ேபா9�! ஆவி 
ேபா�4வா* எ�றேபா�, ;கE எ� ஆ�? ;லைம எ� ஆ�? 
B�றி� வா* உ�றா�, $ர� �ைறவேர! இைறைம ெகா#டா!? 6.30.46 
 
'அ:சினா�; பழி3� O#டா�; அ�;வி யா#+�, ஆவி 
�:F� ஆ4 அ�றி வாழ ஒ#Jேமா, நா5 ேம� ேதா�றி�, 
ந:F வா* இ�டா� அ�ன� அ-� அ�ேற? ந�ைம அ�மா, 
த:ச� எ�4 அைட�த $ர! தனிைமயி� சாத� ந�ேற! 6.30.47 
 
'தானவேரா+�, ம�ைற6 ச�கர� தைலவேனா+�, 
வானவ! கைடய மா�டா மறிகட� கைட�த வா@ 
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ஆனவ� அ�; ஒ�றாேல உல�தைம அய!�த� எ� நீ 
மீ�, அல! ேவைல ப�ட� உண!�திைல ேபா9�? ேமேலா*! 6.30.48 
 
'எ�தைன அர�கேர%�, த/ம� ஆ#+ இ�ைல அ�ேற? 
அ�தைன அற�ைத ெவ�9� பாவ� எ�4 அறி�த� உ#ேடா? 
பி�தைர� ேபால நீ3� இவெரா+� ெபய!�த த�ைம 
ஒ�தில� 'எ�ன6 ெசா�னா�; அவ� இைவ உைர�ப� ஆனா� 6.30.49 
 
சா�ப� ம4ெமாழி பக!த� 
 
நாண�தா� சிறி�ேபா� நவி�கில� இ/��, பி�ன!, 
'I# ஒ�த திர5ேதா5 $ர! ேதா�றிய அர�க! ேதா�ற� 
காண�தா�, நி�க�தா�, அ� கைற மிட�றவ��� ஆேம? 
ேகாண� O உ#J� வாE�ைக� �ரAகி�ேம� ��ற� உ#ேடா? 6.30.50 
 
ேதவ/� அ<ண!தா-� ெச/� ப#+ ெச*த காைல, 
ஏவேர எ�னா� காண� ப�7ல!? இ/�ைக ஆ�ற 
�வைக உலகி� உ5ளா!, இவ!�ைண ஆ�ற� -�4� 
பாவக! உளேர? B�4� இவ/ட� பைக�க வ�ேறா? 6.30.51 
 
'மா@ைய� க#ேட�; ம�ைற மா@யவாைன� க#ேட�; 
கால ேநமிைய3� க#ேட�; இரணிய�தைன3� க#ேட�; 
ஆலமா விட-� க#ேட�; ம�விைன அ%சேனா+� 
ேவைலைய� கல�க� க#ேட�; இவ!�� உளமி+��� உ#ேடா? 6.30.52 
 
'வ@ இத�ேமேல, ெப�ற வர�தின!; மாய� வ�லா!; 
ஒ@ கட� மண@� மி�க கண�கின!; உ5ள� ேநா�கி�, 
க@யி%� ெகா7ய!; க�ற பைட�கல� கர�த!; எ�றா�, 
ெம@�வ� அ�றி உ#ேடா, வி#ணவ! ெவ/வ� க#டா�? 6.30.53 
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'ஆகி%�, ஐய! ேவ#7னா!�� என அமாி� அ:சி, 
சாகில� ெபய!�த த�ைம, பழித/�; நரகி� த5K�; 
ஏ���, மீள; இ�%� இய�;வ� உளதா�; எ*தி, 
ேமகேம அைனயா� க#-� எAஙன� விழி�� நி�4�? 6.30.54 
 
சா�பைன ேநா�கி அAகத� ேத4த�ெமாழி பக!த� 
 
எ�4 எ+�� எ#கி� தாைன�� இைறயவ� இய�பேலா+�, 
வ�திற� �@ச� ஓ6சி வைர6 சிற� அாி��, ெவ5ளி� 
��4 இைட நீல� ெகா#� அம!�� என மத�தி� ��றி� 
நி�றவ� அ/K� ைம�த� மக�, இைவ நிகE�த� உ�றா� 6.30.55 
  
'எ+�த9�, சா*த�தா%�, இற�த9�, எதி!�ேதா! த�ைம� 
ப+�த9�, $ர வாE�ைக ப�றின!�� உ�ற, ேம�நா5; 
அ+�தேத அஃ�; நி�க, அ�றி3� ஒ�4 Bற� 
க+�த�; ேக�S! நீ/�. க/��ளீ!, க/தி ேநா�கி�. 6.30.56 
 
'ஒ�4� நீ அ:ச�, ஐய! யா� எலா� ஒ/A� ெச�4 
நி�4�, ஒ�4 இய�ற� ஆ�ேற�; ேநமியா� தாேன ேந!�� 
ெகா�4 ேபா! கட��� ஆயி� ெகா5K�� ெவ�றி, அ�ேற� 
ெபா�4�� அவேனா+ எ�றா� 'ேபாதேலா ;கE அ�4 'எ�றா�. 6.30.57 
 
வானர� தைலவெர�லா� அAகத%ட� மீ#+� வ/த9� எதி!�த அர�க! 
ேசைனைய� �றி�� இராம� த�பி�� உைர�த9� 
 
'ஈ#7ய தாைன நீAக, நி�ப� எ�? யாேம ெச�4 
O#ட ெவ� பழியிேனா+� ேபா�தன�; ேபா�� 'எ�னா, 
மீ#டன! தைலவ! எ�லா�, அAகதேனா+�; $ர� 
�#ட ெவ� பைடைய ேநா�கி, த�பி�� ெமாழிவ தானா�. 6.30.58 
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'அ�த! நீ உண!தி அ�ேற அர�க!தா�, அ<ணேரதா�, 
எ�தைன உள! எ�றா9�, யா� சிைல எ+�தேபா�, 
ெதா�� உ4 கன@� $E�த ப:F என� ெதாைல3� த�ைம! 
ஒ�த� : ஒ! இைடM4 உ#+ எ�4 உண!< இைட உதி�ப� உ#டா�. 6.30.59 
 
வானர ேசைன, அர�க! ேசைனயா� நிைல�ைலயா வ#ண� அ%மேனா+� 
F�கிாீவேனா+� ெச�4 கா��மா4 இராம� இல��வ%�� உைர�த� 
 
'கா��ந! இ�ைம க#ட கல�க�தா�, கவியி� ேசைன 
ேபா�� அற� ேபாகி� த�த� உைறவிட� ;�த� உ#டா�; 
தா�கி, இ� பைடைய -�4� தைல �மி�; அள<�, தாAகி, 
நீ��தி, நி/த! ஆA� ெந/A�வா! ெந/Aகா வ#ண�. 6.30.60 
 
'இ�;ற�� இைனய ேசைன ஏவி, ஆ#+ இ/�த தீேயா� 
அ�;ற�� அைம�த NE6சி அறி�தவ�, அயேல வ��, 
த�; அற� ெகா�4 நீ�கி�, அவைன யா! த+�க� த�கா!, 
ெவ�; உ4கி�ற� உ5ள� $ர! நீ அ�றி, வி�ேலா!? 6.30.61 
 
'மா/திேயா+ நீ3�, வானர� ேகா%�, வ�ேல, 
ேப/தி! ேசைன கா�க; எ�%ைட� தனிைம ேபணி6 
ேசா/தி! எ�னி�, ெவ�ேபா! ேதா�4�, நா� 'எ�ன6 ெசா�னா�, 
$ர�; ம�4 அதைன� ேக�ட இைளயவ� விள�ப9�றா�. 6.30.62 
 
இல��வ� அத�� இைச�� ெச�ல, அ%ம� இராம%�� அ/ேக நி�4 
அ7�ெதா#+ ;ாிய ேவ#+த� 
 
'அ�னேத க/ம�; ஐய! அ�றி3�, அ/ேக நி�றா�, 
எ� உன�� உதவிெச*வ� இ�பைட எ�றேபா� 
ெச�னியி� Fம�த ைகய! ேதவேர ேபால, யா-� 
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ெபா� உைட வாிவி� ஆ�ற� ;ற�நி�4 கா#ட� ேபா�கி? 6.30.63 
 
எ�4 அவ� ஏக� உ�ற காைலயி�, அ%ம�, 'எ�தா*! 
";�ெதாழி� �ரA� " எனா�, எ� ேதாளி�ேம� ஏறி� ;�கா�, 
ந�4 என� க/தாநி�ேற�; அ�ல�, நாயிேன� உ� 
பி� தனிநி�ற ேபா��, அ7�ெதாழி� பிாிேய� 'எ�றா�. 6.30.64 
 
இல��வ%�� உ�ற �ைண நீ எ�4 இராம� Bற, அ%ம�, இல��வ� பி�ேன 
ெச�9த� 
 
'ஐய! நி�� இயலா� உ#ேடா? இராவண� அயேல வ�� உ�4, 
எ*3� வி�கர�� $ர� இல��வ�த�ேனா+ ஏ�றா�, 
ெமா* அம!�கள�தி� உ�ைன� �ைணெபறா� எ�னி�, -�ப! 
ெச*3� மா ெவ�றி உ#ேடா? ேசைன3� சிைத3� அ�ேற? 6.30.65 
 
'ஏைர� ெகா#+ அைம�த �:சி இ�திரசி�� எ�பா� த� 
ேபாைர� ெகா#+ இ/�த -�நா5 இைளயவ� த�ைன� ேபா�கி�4 
ஆைர� ெகா#+? உ�னா� அ�ேற, ெவ�ற� அA� அவைன? இ�%�, 
$ர!��� $ர! நி�ைன� பிாிகில�, ெவ�9� எ�ேப�. 6.30.66 
 
'ேசைனைய� கா��, எ� பி�ேன தி/நக! தீ!�� ேபா�த 
யாைனைய� கா��, ம�ைற இைறவைன� கா��, எ# தீ!�த 
வாைன இ�தல�திேனா+� மைறேயா+� வள!�தி 'எ�றா�. 
ஏைன ம�4 உைர�கலாதா�, இளவ�பி� எ2�� ெச�றா�. 6.30.67 
 
இல��வ%��� �ைணயாக $டணைன3� உட� அ%�;த� 
 
'$டண! நீ3� ம�4 உ� த�பிேயா+ ஏகி, ெவ�ைம 
B7ன! ெச*3� மாய� ெதாி�தைன Bறி, ெகா�ற� 
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நீ+4 தாைனத�ைன� தாAகிைன, நி�லா* எ�னி�, 
ேக+ உள� ஆ�� எ�றா�; அவ� அ� ேக�பதானா�. 6.30.68 
 
F�கிாீவ� -த@ேயா/� இராம� ெசா�@யைத ேய�4 இல��வ%ட� ெச�4 
வானர ேசைனைய� கா�த� 
 
'Nாிய� ேச3�, 'ெச�வ� ெசா�றேத 'எ�%� ெசா�ல�, 
ஆாிய� பி�; ேபானா�; அைனவ/�, 'அ�ேவ ந�ல 
காாிய� 'எ�ன� ெகா#டா!; கட� பைட கா�� நி�றா!; 
$ாிய� பி�ன!6 ெச*த ெசய� எலா� விாி�க9�றா� 6.30.69 
 
இராம� வி� ஏ�தி6 ேசைனயி� -�னணியி� வ�� ெபா/த� 
 
வி�@ைன� ெதா2� வாAகி, ஏ�றினா� வி�நா#; ேம/� 
க� என6 சிற�தேத%�, க/ைண அ�கடேல அ�ன 
எ� ஒளி மா!பி� தீரா� கவச� இ�+, இைழயா ேவத6 
ெசா� என� ெதாைலயா வாளி� Iணி3� ;ற��� I�கி, 6.30.70 
 
ஓசைன C�றி� வ�ட� இைடவிடா� உைற�த ேசைன� 
Iசி வ�� அ#ண� த�ைன� ேபா�� அற வைள�� F�றி, 
$சின பைட3� அ�;� மிைடத9�, வி#ேணா! யா�ைக 
Bசின; ெபா7யா� எA�� �மிE�தன, விேயாம Bட�. 6.30.71 
 
ேதவ!க5 த� க/�� -7�திட இராமைன ஏ�தி� பர<த� 
 
'க#ணேன! எளிேய� இ�ட கவசேம! கடேல அ�ன 
வ#ணேன! அற�தி� வாEேவ! மைறயவ! வ@ேய! மாறா� 
ஒ#Jேம, நீ அலா�, ஓ! ஒ/வ!�� இ� பைடேம� ஊ�ற; 
எ#ணேம -7�தி 'எ�னா, ஏ�தின!, இைமேயா! எ�லா�. 6.30.72 
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அர�க! B�ட�திைன� க#+ அ:சிய, -னிவ!க5 'இராம� ெவ�க 'என வாE��� 
B4த� 
 
-னிவேர -த�வ! ஆய அற��ைற -�றிேனா!க5, 
தனிைம3�, அர�க! தாைன� ெப/ைம3�, தாி�கலாதா!, 
பனிவ/ க#ண!, வி�மி� பைத�கி�ற ெந:ச!, 'பாவ�� 
அைனவ/� ேதா�க! அ#ண� ெவ�க 'எ�4 ஆசி ெசா�னா!. 6.30.73 
 
ேதவ!க5 -த@ேயா! இராமைன வாE��த� 
 
ம�4� ேவ4 அற��5 நி�ற வான� நா+ அைன�� ேஉளா!, 
'ெகா�ற வி�@ ெவ�க வ:ச மாய! $க! �வலய�� 
உ�ற தீைம தீ!க இ�ேறா+ ' எ�4 Bறினா!; நில� 
��ற ெவ�பைட� ைகநீச!, இ�ன இ�ன ெசா�@னா!. 6.30.74 
 
தனிநி�4 ெபா/� இராமன� ஆ�ற� க#+, அர�க! விய�த� 
 
'இாி�த ேசைன சி�தி, யா/� இ�றி ஏக, நி�4, ந� 
விாி�த ேசைன க#+, யா�� அ:ச� இ�றி, ெவ:சர� 
ெதாி��, ேசவக� திற�ப� இ�றி, நி�ற ெச*ைகயா�, 
;ாி�த த�ைம ெவ�றி ேம9� ந�4; மா @ ெபா*��ேமா? 6.30.75 
 
';ரAக5 எ*த ;Aகவ��� உ#+ ேத!; ெபா/�தினா!, 
பர�த ேதவ!; மாய� ந�ைம ேவ! அ4�த ப#ைடநா5, 
விைர�� ;5ளி�மீ� வி#Jேளா!ேகளா+ ேமவினா�; 
கர�தில�, தனி�� ஒ/�த� ேந/�, வ��, கா@னா�. 6.30.76 
 
'ேத/�, மா<�, யாைனேயா+ சீய�, யாளி ஆதியா 
ேம/ மா%� ெம*ய!நி�ற ேவைல, ஏழி� ேமலவா�; 
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"வா/�, வா/� " எ�4 அைழ��� மா%ட��, இ� ம#ணிைட� 
ேப/மா4�, ந�-ைழ� பிைழ��மா4� எAஙேன? 6.30.77 
 
அர�க! வ�� த�ைன6 NE�த நிைலயி�, இராம� வி�நாெணா@ைய எ2�;த� 
 
எ�4 ெச�4, இைர�� எ2��, ஓ! சீய ஏ4 அட!�தைத� 
��4 வ�� NEவைள�த ேபா�, ெதாட!�� Bட9�, 
'ந�4 இ� 'எ�4, ஞால� ஏ2� நாக� ஏ2� மா%�த� 
ெவ�றி வி�ைல ேவதநாத� நா# எறி�த ேவைலவா*. 6.30.78 
 
அர�க! ேசைனயி� தீய நிமி�தAக5 ேதா�4த� 
 
கத� ;ல!�த, சி�ைதவ�த, காவ� யாைன, மாெலா+ 
மத� ;ல!�த; நி�ற $ர! வா*;ல!�த; மா எலா� 
பத�, ;ல!�த ேவக� ஆக, வா5 அர�க! ப#; சா� 
வித� ;ல!�த� எ�னி�, ெவ�ற ெவ�றி ெசா�ல ேவ#+ேமா? 6.30.79 
 
ெவறி�� இாி�த வாசிேயா+, சீய மா<� மீளி3�, 
ெசறி�� அைம�த சி�@ எ�%� ஆழிB+ ேத! எலா� 
-றி�� எறி�� -�த, யாைன $F� �F பாகைர� 
பிறி�� இாி�� சி�த, வ�� ஒ! ஆ�ல� பிற�ததா�. 6.30.80 
 
��னிமி�த� ேதா�றிய அர�க! ேசைனமீ� இராம� அ�; ஏ<த� 
 
'இ� நிமி�த� இ�பைட�� இட� �7�� அ+�த� ஓ! 
��னிமி�த� 'எ�4 ெகா#+ வா%ேளா!க5 �5ளினா!; 
அ� நிமி�த� உ�றேபா�, அர�க! க# அரAக, ேம� 
மி� நிமி!�த� அ�ன வாளி ேவதநாத� $சினா�. 6.30.81 
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ஆளி ேம9�, ஆளி� ேம9�, ஆைனேம9�, ஆட�மா 
மீளி ேம9�, $ர!ேம9�, $ர! ேதாி�ேம9�, ெவH 
வாளி ேம9� : வி�@� ேம9� ம#ணி�ேம� வள!�த மா� 
Iளி ேம9� ஏற ஏற, $ர� வாளி Iவினா�. 6.30.82 
 
இராம� எ*த அ�;களா� அர�க! ேசைன அழித� 
 
மைல வி2�தவா வி2�த, மான யாைன; ம5ள! ெச� 
தைல வி2�தவா வி2�த, தாய வாசி; தாள4� 
சிைல வி2�தவா வி2�த தி# பதாைக; திAகளி� 
கைல வி2�தவா வி2�த, ெவ5 எயி�ற கா+ எலா�. 6.30.83 
 
வாைட நா9பா9� $ச, மாக ேமக மாைல ெவA 
ேகாைட மாாி ேபால வாளி Bட, ஓைட யாைன3� 
ஆட� மா<� $ர! ேத/�, ஆK�, மா5வ� ஆனவா�; 
பா+ ேப/� ஆ4 க#+, க# ெச� ப#;� இ�ைலயா�. 6.30.84 
 
விழி�த க#க5, ைகக5, ெம*க5, வி�க5, ேவ�க5, உ�கிட� 
தெழி�த வா*க5, ெச�ல� உ�ற தா5க5, ேதா5க5, ெச�@ைன� 
பழி�த வாளி சி�த நி�4 ப�ட� அ�றி, வி�டேகா�, 
கழி�த ஆ3தAக5, ஒ�4 ெச*த� இ�ைல க#டேத. 6.30.85 
 
ெதா+�த வாளிேயா+ வி� �ணி�� $2�, -�; �ணி�� 
எ+�த வா5ேகளா+ ேதா5க5 இ�4 $2�; ம�4 உட� 
க+�த தா5க5 க#ட� ஆ��; எAஙேன, கல�� ேந! 
த+�� அ(H) $ர! தா-� ஒ�4 ெச*3மா சல�தினா�? 6.30.86 
 
�ர� �ணி��, க# சிைத��, ப�லண� �ைல��, ேப! 
உர� �ணி��, $Eவ� அ�றி, ஆவி ஓட ஒ#Jேம 



95 

 

சர� �ணி�த ஒ�ைற C4 ெச�4 ெச�4 த5ளலா�, 
வர� �ணி�த $ர! ேபாாி� -�த உ�� வாசிேய! 6.30.87 
 
ஊர உ�னி�, -�; ப�+ உய!�த ெவ� பிணAகளா� 
ேபர ஒ�வ� அ�4; ேபாி� ஆயிர� ெப/: சர� 
Iர, ஒ�4 C4 B4 ப�+ உ��; �ய�� அலா� 
ேத!க5 எ�4 வ�த பாவி எ�ன ெச*ைக ெச*3ேம? 6.30.88 
 
எ�+ வ� திைச�க# நி�ற யா<� வ�ல யாவ/�, 
கி�7�, உ*�� ேபாகிலா!க5 எ�ன நி�ற, ேக5வியா�; 
-�+� ெவAக# மான யாைன, அ�; உராய, -�னேம 
ப�+ உல�த ேபா� வி2�த; எ�ன த�ைம ப#Jேம? 6.30.89 
 
வாவி ெகா#ட ;#டாீக� அ�ன க#ண� வாளி ஒ�4 
ஏவி�, உ#ைட C4 ேகா7 ெகா�9� எ�ன, எ#Jவா� 
Oவி� அ#ட! ேகா%�, எ# மயA��; அ�ன ேபாாி� வ�� 
ஆவி ெகா#ட காலனா! க+�;� அ�ன� ஆ�ேம. 6.30.90 
 
ெகா7� �லAக5, ேதாி� ேமல யாைன ேமல, ேகாைடநா5 
இ7� �லAக5 $ழ ெவ�த கா+ேபா� எாி�தவா� 
-7� �லAக5 ேகா7 ேகா7 சி�த, ேவக� -�4 உறா 
வ7� �லAக5 வாளி ஓட வாயிW+ தீயினா�! 6.30.91 
 
அ�ற ேவ9� வாK� ஆதி ஆ3தAக5மீ� எ2��, 
உ�ற ேவக� உ�த ஓ7, ஓத ேவைல ஊ+ உற, 
��ற ெவ�ைம ைக� மிக6 F4�ெகாள6 Fைவ�ததா�, 
வ�றி நீ! வற��, மீ� மறி��, ம# ெசறி�தவா�. 6.30.92 
 
ேபா! அாி�தம� �ர�த ;Aக வாளி, ெபாAகினா! 
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ஊ! எாி�தநா5 �ர�த� எ�ன மி�னி ஓடலா�, 
நீ! எாி�த வ#ணேம, ெந/�; எாி�த, நீ5ெந+� 
ேத! எாி�த, $ர!த� சிர� ெபா7�� சி�தேவ. 6.30.93 
 
பி7�த வா5க5, ேவ�ேகளா+, ேதா5க5 ேப! அரா என� 
�7�த; யாைனமீ� இ/�� ேபா!ெதாடA� Nர!த� 
ம7�த வாய ெச�தைல� �ல� ;ர#ட, வானி� மி� 
இ7�த வாயி� இ�ற மாமைல� �லAக5 எ�னேவ. 6.30.94 
 
ேகார ஆளி, சீய�, மீளி, Bளிேயா+, ஞாளி3�, 
ேபார வாளிேனா+ ேத!க5 C4 ேகா7 ெபா�4மா� 
நார ஆளி, ஞால ஆளி, ஞான ஆளி, நா�தக� 
பார வாளி, $ர ஆளி, ஏக வாளி பாயேவ. 6.30.95 
 
ஆழி ேப�ற ேத! அ2���; ஆ5 அ2���, ேஆளா+� 
Nழி ெப�ற மா அ2���; வாசி3� Fாி��மா� 
Oழி ெப�ற ெவAகள� �ள�பட� ெபாழி�த ேப! 
ஊழி ெப�ற ஆழி அ�ன ேசாாி நீாி%5 அேரா. 6.30.96 
 
அ�4 ேம� எ2�தவ� சிரAக5 த�ைம அ#மி, ேம� 
ஒ�4� எ�ன அA�� இA�� வி#Jேளா! ஒ�A�வா!; 
'F�4� $E தைல� �லAக5 ெசா�9 க�@� மாாிேபா� 
எ�4� 'எ�4�, பாாி� எA�� வா2வா! இரA�வா!. 6.30.97 
 
மைழ�த ேமக� $Eவ� எ�ன, வான மான� வாைடயி� 
Fழி�� வ�� $Eவ� எ�ன, ம#ணி�மீ� ��%மா� 
அழி�� ஒ+A� கால மாாி அ�ன வாளி ஓளியா�, 
விழி�� எ2��, வானி� ஊ+ ெமா*�த ெபா*ய! ெம* எலா�. 6.30.98 
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அர�க!க5 க+� ேபா! ;ாித� 
 
ெத*வ ெந+� பைட� கலAக5 வி+வ!சில!;  
          F+கைணக5 சிைலயி� ேகா@, 
எ*வ! சில!; எறிவ! சில!; எ�4வ!,  
            மைலக5 பல<� ஏ�தி� 
ெப*வ! சில!; 'பி7��� 'என� க+�� உ4வ!;  
          பைட�கலAக5 ெபறா�, வாயா�, 
ைவவ! சில!; தெழி�ப! சில!; திாிவ!  
           சில! வயவ! ம�ேனா. 6.30.99 
 
ஆ!�ப! பல!; அட!�ப! பல!; அ+�� அ+�ேத  
            பைட� கலAக5 அ5ளி அ5ளி� 
I!�ப! பல!; �விைலேவ� �ர�ப! பல!;  
            கர�ப! பல!; F+தீ� ேதா�ற� 
பா!�ப! பல!; ெந+ வைரைய� பறி�ப! பல!;  
          பகேலாைன� ப�றி6 F�4� 
கா!� ப/வ ேமக� என, ேவக ெந+� பைட  
           அர�க! கணி�; இலாதா!. 6.30.100 
 
இராம� அர�க! பைடகைள ெவ�4 ேம�ப+த� 
 
எறி�தன<�, எ*தன<�, எ+�தன<�,  
           பி7�தன<�, பைடக5 எ�லா� 
-றி�தன, ெவ� கைணக5 பட; -�றின,  
          F�றின ேத/�, �ாிமா<�; 
ெநறி�தன �:சிேகளா+� ெந+�தைலக5  
          உ/#டன; ேப! இ/ளி� நீAகி, 
பிறி�தன� ெவ*யவ� எ�ன� ெபய!�தன� மீ�  
          உய!�த தட� ெபாிய ேதாளா�.  6.30.101 
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இராமபாண�தி� ெசய� 
 
ெசா� அ4��� வ@ அர�க!, ெதா+கவச�  
            �க5ப+���; �ணி��� யா�ைக; 
வி� அ4���; தைல அ4���; மிட� அ4���;  
           அட� அ4���; ேம� ேம� $F� 
க� அ4���; மர� அ4���; ைக அ4���;  
           ெச*யம5ள! கமல�ேதா+ 
ெந� அ4��� தி/நாட� ெந+:சர� எ�றா�,  
            எவ!��� நி�கலாேமா? 6.30.102 
 
கவி�B�4 
 
'கா� இழ���, வா� இழ���, ைக இழ���,  
           க2�� இழ���, ப/ம� க�7� 
ேம� இழ���, ம/�; இழ��� வி2�தன,  
            எ��ந! அ�லா�, ேவைல அ�ன 
மா� இழ��, மைழ அைனய மத� இழ��, வ@  
          இழ��, மைலேபா� வ�த 
ேதா� இழ�த ெதாழி� ஒ�4� ெசா�@னா!  
           இ�ைல ெந+: Fர!க5 எ�லா�. 6.30.103 
 
பலேகா7களா* வ�த நா�வைக6 ேசைனைய3� இராம� ஒ/வனாகேவ ெபா/� 
ெவ�9த� 
 
ேவ� ெச�வன சத ேகா7க5; வி#ேம� நிமி! விசிக� 
ேகா� ெச�வன சதேகா7க5; ெகாைல ெச*வன மைலய, 
ேதா� ெச�லன சதேகா7க5 : �ரக� ெதாட! இரத� 
கா� ெச�வன சதேகா7க5; ஒ/வ�, அைவ க7வா�. 6.30.104 
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ஒ/ வி�@ைய, ஒ/ காைலயி�, உல� ஏைழ3� உட�4� 
ெப/ வி�@க5, -7< இ�லவ!, சரமாமைழ ெப*வா! : 
ெபா/ வி�லவ! கைண மாாிக5 ெபா7யா� வைக ெபாழிய, 
தி/வி�@க5 தைலேபா* ெந+மைலேபா� உட� சிைதவா!. 6.30.105 
 
'Cறாயிர மதயாைனயி� வ@ேயா! ' என Rவ�ேவா!, 
மா4 ஆயின!, ஒ/ ேகா� பட, மைலேபால உட� மறிவா!; 
ஆ4 ஆயிர� உள ஆ�வ அழி ெச�;ன�; அைவ;�� 
ஏறா� எறிகட� பா*வன, சின மா� காி இனமா�. 6.30.106 
 
ம2 அ�4 உ��; மைல அ�4 உ��; வைள அ�4 உ��; வயிர�� 
எ2 அ�4 உ�ம;◌் இைல அ�4 உ��; அயி� அ�4 உ��; எறிேவ� 
ப2 அ�4 உ��; மத ெவA காி; பாி அ�4 உ��; இரத� 
�2 அ�4 உ��; ஒ/ ெவAகைண ெதாைட ெப�ற� ஓ! �றியா�. 6.30.107 
 
அர�க! பல/� ேபாாி� இற�த� 
 
ஒ/காைலயி�, உலக�� உ4� உயி! யாைவ3� உ#ண 
வ/கால%�, அவ� Iத/�, நம�தா%�, அH வைர�பி� 
இ/ கா� உைடயவ! யாவ/� திாி�தா! இைள�தி/�தா!; 
அ/� ஆயிர� உயி! ெகா#+ த� ஆ4 ஏகல! அய!�தா!. 6.30.108 
 
ேபா!�கள�தி� கவ�தAக5 எ2�� ஆ+த� 
 
அ+�� உ�றன, மதயாைன3�, அழிேத!கK�, பாி3� 
ெதா+���றன விF�; ஊ+ உற6 Fம�� ஓAகின எனி%�, 
மி+���றன கவ�த� �ல� எ2�� ஆட@� எ�லா� 
ந+���றன, பிண� ��4க5, உயி! ந#ணின எ�ன. 6.30.109 
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பைகவர� உட��/தி த� தி/ேமனியி� ப7ய� ெபா/�நி�ற இராமன� ேதா�ற� 
 
ப�டா! உட�ப+ ெச�;ன� தி/ேமனியி� படலா�, 
க�+ ஆ! சிைல� க/ ஞாயி4 ;ைரவா�, கைட3கநா5, 
F�+ ஆF அ4�� உல� உ#J� அ6 Fடேரா� என� ெபா@�தா�; 
ஒ�டா! உட� �/தி �ளி�� எ2�தாைன3� ஒ�தா�. 6.30.110 
 
இறவா� எ:சிய அர�க!க5 இராமைன6 NE��ெகா5Kத� 
 
தீ ஒ�தன உ/� ஒ�தன சர� சி�திட, சிர� ேபா* 
மாய� தம! ம7கி�றன! என<�, மற� �ைறயா!, 
காய�திைட உயி! உ#7ட, உட�ெமா*�� எ2 களியா� 
ஈ ஒ�தன நி/த��ல�; நற< ஒ�தன� இைறவ�. 6.30.111 
 
இராம�, த�ைன6 NE�� ெமா*�தாைர அழி�த� 
 
ெமா*�தாைர ஓ! இைம�பி�தைல, -+க� ெதா+ சிைலயா� 
ைத�தா�; அவ!, கழ� தி# பFAகா* ஒ�தன!, சர�தா�; 
ைக�தா! ெந+�ேத/�, க+A களி4�, கள�� அ2�த� 
��தா�, அழி �ழ�; ஆ� வைக, வ2வா6 சர� �2வா�. 6.30.112 
 
பிாி�தா! பல!; இாி�தா! பல!; பிைழ�தா! பல!; உைழ�தா!; 
;ாி�தா! பல!; ெநாி�தா! பல!; ;ர#டா! பல!; உ/#டா!; 
எாி�தா! பல!; காி�தா! பல!; எ2�தா! பல!, வி2�தா!, 
ெசாாி�தா! �ட�, �மி�தா! தைல, கிட�தா!; எதி! ெதாட!�தா!. 6.30.113 
 
மணி �#டல�, வலய�, �ைழ, மகர�, Fட! ம�ட�, 
அணி க#7ைக, கவச�, கழ� திலக� -தல கல�, 
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�ணி< உ#டவ! உட� சி�தின, ெதாட!கி�றன, Fட/�; 
திணி ெகா#ட@னிைட மி��ல� மிளி!கி�றன சிவண. 6.30.114 
 
அர�க! அ:சி விய��மா4 இராம� சாாிைக திாித� 
 
-�ேன உள�; பி�ேன உள�; -க�ேத உள�; அக�தி� 
த�ேன உள�; ம/Aேக உள�; தைலேம� உள�; மைலேம� 
ெகா�ேன உள�; நில�ேத உள�; F�ேப உள�; ெகா7ேயா!, 
'எ�ேன ஒ/ க+�;! 'எ�றிட, : சாாிைக திாி�தா�. 6.30.115 
 
ேநாின�; எ� ேநாின� ' எ�4 யாவ/� எ#ண, 
ெபா� ேந!வ/ வாிவி� கர�� ஒ/ ேகாளாி ெபா/வா�, 
ஓ�னா! ெப/� பைட� ேபா! கட� உ5 நி�றன� எனி%� 
அ�ேநரவ! உடேன திாி நிழேல என� ஆனா�. 6.30.116 
 
ப5ள� ப+கட� ஏழி%�, ப7 ஏழி%�, பைகயி� 
ெவ5ள� பல உள எ�னி%�, விைனய� பல ெதாியா, 
க5ள� பட! ெப/மாையயி� கர�தா! உ/� பிற�தா! 
உ5 அ�றி3� ;ற�ேத3� உ�4 உளனா� என உ�றா�. 6.30.117 
 
நானாவித� ெப/: சாாிைக திாிகி�ற� நவிலா!, 
ேபானா�, இைட ;��தா�, என� ;ல� ெகா5கில!, 
'தானாவ�� உண!�தா�, உண!�� உல� எAகJ� தாேன 
ஆனா�; விைன �ற�தா� 'என, இைமேயா!கK� அயி!�தா!. 6.30.118 
 
ச#ட� க+ ெந+A கா�4 இைட �ணி�� எ�றிட, தைரேம� 
க#ட� ப+ மைலேபா�, ெந+ மர�ேபா�, க+� ெதாழிேலா! 
�#ட� பட, க+: சாாிைக திாி�தா�, சர� ெசாாி�தா� 
அ#ட�திைன அள�தா� என� கிள!�தா�, நிமி!�� அக�றா�. 6.30.119 
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களியாைன3�, ெந+� ேத!கK�, க+� பா* பாி�கண%�, 
ெதளி யாளி3�, -ர# சீய-�, சின $ர!த� திற-�, 
ெவளி வானக� இலதா� வைக வி2�� ஓAகிய பிண� ேப! 
நளி! மாமைல பல தாவின�, நட�தா� கட� கிட�தா�. 6.30.120 
 
அர�க! ேசைனக5 அழி<�4� கிட��� ேதா�ற� 
 
அ�பரAக5 ெதா+� ெகா7 ஆைட3� 
அ�பரAெகளா+� களி யாைன3� 
அ�; அரAக அ2�தின ேசாாியி� 
அ�பரAக� அ/Aகல� ஆE�� என. 6.30.121 
 
த� மன�தி� சல�த! மைல�தைல 
ெவ�ைம உ�4 எ2�� ஏ4வ மீKவ 
தெ�-ைன6 ெச/ மAைக த� ெசAைகயா� 
அ� மைன��ல� ஆ+வ ேபா�றேவ. 6.30.122 
 
ேகட கAகண வ�ைகெயா+� கிள! 
ேகடகAக5 �ணி�� கிட�தன; 
ேக+ அக� கிள!கி�ற கள�த ந�� 
ஏட கAக5 மறி�� கிட�தேவ. 6.30.123 
 
அAகத� கள�� அ�4 அழி�தாெரா+� 
அ� கத� கள�� அ�4 அழி< உ�றவா� 
;Aகவ� கைண� ;�7� ெபா/�திய 
;Aக வ�கைண� ;�4 அரவ� ெபார. 6.30.124 
 
கயி4 ேச! கழ� கா!நிற� க#டக! 
எயி4 வாளி பட� �ணி�� யாைனயி� 
வயி4ேதா4� மைறவன வானிைட� 
;ய�ெதா4� ;� ெவ#பிைற ேபா�றேவ. 6.30.125 
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ெவ�றி $ர! எயி4� விடா மத� 
��றி� ெவ5ைள ம/�;� �வி�தன 
எ�4� எ�4� எ2�த இள�பிைற 
ஒ�றி மாநில�� உ�க<� ஒ�தவா�. 6.30.126 
 
�/தி கட� ேபா� பரவியதனா� தீ<களி� உைறேவா! மைலகளி� ேமேல4த� 
 
ஓவிலா! உட� உ�� உதிர� ;ன� 
பாவி ேவைல உல� பர�தலா� 
தீ<ேதா4� இனி� உைற ெச*ைகயா! 
ஈ< இலாத ெந+மைல ஏறினா!. 6.30.127 
 
இராமன� வி�ெறாழி� வ�ைமயா� அர�க! வி#ணி� நிர�ப அவ!த� உட�க5 
ம#ணி� நிைறத� 
 
வி# நிைற�தன ெம* உயி! ேவைல3� 
;# நிைற�த ;ன@� நிைற�தன; 
ம# நிைற�தன ேப! உட�; வானவ! 
க# நிைற�தன வி� ெதாழி� க�விேய. 6.30.128 
 
�/தி ெவ5ள�தா� இ2��6 ெச�ல�ப�ட பைட�கலAக5 கட@� ;�கைமயா� 
மீ�க5 -த@யன அ4ப�+ இற�த� 
 
ெச4�த $ர! ெப/�பைட சி�தின 
ெபா4�த ேசாாி ;க� கட� ;�கன 
இ4�த நீாி� ெசறி�தன எAகJ� 
அ4�� மீன� உல�த அன�தேம. 6.30.129 
 
அர�க! பைட�தைலவனாகிய வ�னி எ�பவ� இராமெனா/வனா� ேந!�த 
அழிவிைன எ#ணி ெவ�#+ அர�கரகைள� ேபாாி� ஊ��த� 
 
'ஒ�வேத! இH ஒ/வ� இH Mக�ைத� 
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ெகா�வேத நி�4! ��4 அ�ன யா� எலா� 
ெவ�வ� ஏ�� இலாைமயி� ெவ# பைல 
ெம�வேத! 'என வ�னி விள�பினா�. 6.30.130 
 
'ேகா� வி2�� அ2�தா-ன� B7 யா� 
ேம� வி2�தி7%� இவ� $3மா�; 
கா� வி2�த மைழ அ�ன கா�சிY!! 
மா� வி2��ளி! ேபா9� மயAகி நீ!! 6.30.131 
 
'ஆயிர� ெப/ெவ5ள� அைரபட� 
ேதய நி�ப�; பி�; இனி எ�ெசய? 
பா3� உ�4 உடேன 'என� ப�னினா� 
நாயக�� ஓ! உதவிைய ந��வா�. 6.30.132 
 
ெவ#�#ெட2�த அர�க!க5 இராமைன6 NE�� ெகா#+ ப�வைக� 
பைட�கலAகைள6 ெசாாித� 
 
உ�4 உ/�� எ2 ெவ5ள� உட�4 எழா 
F�4 -�4� வைள�தன Iவின 
ஒ�ைற மா� வைரேம� உய! தாைரக5 
ப�றி ேமக� ெபாழி�� என ப� பைட. 6.30.133 
 
இராம� அவ�ைற6 சிைத�� அ�; மைழ ெபாழித� 
 
�றி�� எறி�தன எ*தன B4 உற� 
தறி�� ேத/� களி4� தைர�பட 
மறி�� வாசி �ணி�� அவ! மா�பைட 
தெறி��6 சி�த சர மைழ சி�தினா�. 6.30.134 
 
தைலய4ப�ட உட�க5 �/தி ெபாAக ஆ+த@� ேதா�ற� 
 
வா* விளி�� எ2 ப� தைல வாளியி� 
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ேபா* விளி�த �/திக5 ெபாA� உட� 
ேப* விளி�ப ந7�பன ெப�; உ4� 
தீ விளி�; உ4 தீப� நிக!�தவா�. 6.30.135 
 
�/தி3� நிண-� ப7�த நில�தி� ேதா�ற� 
 
ெந*ெகா5 ேசாாி நிைற�த ெந+Aகட� 
ெச*ய ஆைடய5 அ�ன ெச:சா�தின5 
ைவய மAைக ெபா@�தன5; மAகல6 
ெச*ய ேகால� ;ைன�த அ�ன ெச*ைகயா5. 6.30.136 
 
எA�� �/தி பர�தைமயா� 'கட�க5 ஏ2 'எ�%� அ�ெமாழி தவ4ப+த� 
 
உ�; ேத% ெந* ஒ#தயி! பா� க/�; 
அ�; தா� எ�4 உைர��� அH ஆழிக5 
��;� ேபா� �/தி� ;ன� F�றலா� 
த�பி�4 அH உைர இ�4 ஓ! த%வினா�. 6.30.137 
 
இராமன� வி� வைள�ேதயி/�த9� அர�க! ேசைனயி� அளவி�ைம3� 
 
ஒ�4ேம ெதாைட; ேகா� ஒ/ ேகா7க5 
ெச�4 பா*வன; திAக5 இள�பிைற 
அ�4ேபா� என� ஆகிய� அ6சிைல; 
எ�4 மா5வ! எதி!�த இரா�கத!? 6.30.138 
 
க+� ேபா!;ாி�த அர�க! இராம� அ�பினா� இற�த� 
 
எ+�தவ!, இைர�தவ!, எாி�தவ!,  
           ெசறி�தவ!, மற� ெகா+ எதிேர 
த+�தவ!, ச@�தவ!, சாி�தவ!, பிாி�தவ!,  
            தனி� களி4ேபா� 
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க+�தவ!, க@�தவ!, க4�தவ!, ெச4�தவ!,  
         கல��, சர� ேம� 
ெதா+�தவ!, �ணி�தவ!, ெதாட!�தன!,  
          கிட�தன! �ர�த கைணயா�. 6.30.139 
 
ெதா+�ப� Fட!� பகழி ஆயிர� நிைர�தைவ  
           �ர�த �ைறேபா*� 
ப+�ப�, வய� பைடஞ! ஆயிரைர  
            அ�4, பதினாயிரவைர; 
க+�; அ�; க/��� அ�; க�;ல� மன�  
          க/த� க�வி இல; ேவ� 
எ+�ப� பட� ெபா/வ� அ�றி, இவ!  
           ெச*வ� ஒ/ ந�றி உளேதா? 6.30.140 
 
Iசிெயா+ ெந�றி இ/ ைகயிெனா+ ேபரணி  
          கைட��ைழ ெதா��� 
ஊசி Rைழயா வைக சர�� அணி வ����;  
          அைவ உ#J� உயிைர; 
ஆைசகைள உ�4 உ/<�; அ�;ற-� ஓ+�;  
         அத� இ�;ற-� உளா!, 
ஈச� எதி! உ�4, உ�வ� அ�ல�, இக�  
          -�4வ� ஒ! ெகா�ற� எவேனா? 6.30.141 
 
ஊ� ந�வ7� கைணக5 ஊழி அன� ஒ�தன; உல!�த உலைவ� 
கானக� நிக!�தன! அர�க!; மைல ஒ�தன களி�த மதமா; 
மானவ� வய� பகழி $Fவைல ஒ�தன; வைல��5 வ2வா 
மீன�ல� ஒ�தன, கட�பைட இன�ெதா+� விளி�� அவிதலா�. 6.30.142 
 
ஊழி இ4தி� க+�� மா/த-� ஒ�தன�,  
           இராம�; உடேன 
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Oழி என உ�� உதி/� மா� வைரக5 ஒ�தன!,  
          அர�க!, ெபா/வா!; 
ஏE உல�� உ�4 உயி!க5 யாைவ3� -/�கி,  
          இ4தி� கணி� எ2� 
ஆழிைய3� ஒ�தன�; அ� ம�%யி/� ஒ�தன!,  
          அைல��� நி/த! 6.30.143 
 
�ல -த� ஆ*, இைட3� ஆ*, இ4தி ஆ*,  
          எைவ3� -�4� -ய9� 
கால� என� ஆயின� இராம�; அH அர�க!  
           கைட நாளி� விளி3� 
Bல� இ� சர அசர� அைன�திைன3�  
           ஒ�தன!; �ைரகட� எ2� 
ஆல� என� ஆயின� இராம�; அவ! மீன�  
         என� ஆயின!களா�. 6.30.144 
 
வ:ச விைனெச*�, ெந+ம�றி� வள� உ#+,  
       காி ெபா*��� மற� ஆ! 
ெந:ச� உைடேயா!க5 �ல� ஒ�தன! அர�க!;  
         அற� ஒ��� ெந7ேயா�; 
ந:ச ெந+நீாிைன3� ஒ�தன�; அ+��  
         அதைன ந��நைர3�, 
ப:ச� உ4நாளி� வறிேயா!கைள3�  
         ஒ�தன!, அர�க!, ப+வா!. 6.30.145 
 
அர�க! இற��பட� ெப/கிய �/தி ெவ5ள� இலAைக நகர�தி%5K� ெச�4 
;�கைம க#+ அர�கிய! அலறி ஓ+த� 
 
ெவ5ள� ஒ/C4ப+� ேவைலயி�, அH ேவைல3�  
           இலAைக நக/�, 
ப5ளெமா+ ேம+ ெதாியாத வைக ேசா!  
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          �/தி ப�பி எழ9�, 
உ5K� மதிK� ;ற-� ஒ�4� அறியா�  
         அலறி ஓ7ன!களா�, 
க5ள ெந+ மா�விழி அர�கிய! கல�கெமா+  
          கா�க5 �ைலவா!. 6.30.146 
 
C4சதேகா7 யளவினராகிய பைட� தைலவ!க5 தம� ேசைன பி�னிடாதவா4 
தாAகி நி�4 இராமெனா+ ெபா/த� 
 
நீAகின!, ெந/Aகின! -/Aகின!, உைல��; உலகி� நீK� மைலேபா� 
$Aகின, ெப/�பிண� விF�; உற; அF�;ப+ேசாாி விாி<�4, 
ஓAகின, ெந+�பரைவ, ஒ�� உயர எ�திைச3� உ�4 எதி! உற; 
தாAகின!, பைட�தைலவ!, C4சத ேகா7ய! த+�த� அாியா!. 6.30.147 
 
ேத/�, மத மா<�, வைர ஆளிெயா+  
          வாசி, மி� சீய�, -தலா 
ஊ/� அைவ யாைவ3� நடாயின!, கடாயின!க5,  
         உ�தின!களா�; 
கா/� உ/� ஏ4� எாி ஏ4� நிக! ெவ�பைடெயா+  
         அ�; க7தி� 
I/� வைக Iவின!; �ர�தன!க5, எ*தன!,  
         ெதாட!�தன!களா�. 6.30.148 
 
'வ�மி�, அட, வ�மி�! எதி! வ��, Rம� ஆ!  
           உயி! வரAக5 பிற<�, 
த�மி� 'என இ�னன ெமாழி��, எதி! ெபாழி�தன,  
          த+�ப அாியவா� 
ெவ�மி� என, ெவ�பகழி ேவைல என ஏயின�;  
          ெவ*ய விைனேயா! 
த� இன� அைன�ைத3� -ைன�� எதி! த+�தன�,  
          தனி� தனி அேரா. 6.30.149 
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அர�கர� க+� ேபா! க#+ அ:சிய ேதவ!க5 சிவெப/மாைன யைட�� வணAகி 
நி�4, 'இ� ேபாாி� நிைல யாதா��? 'என வின<த� 
 
அ�கைணைய அ�கண� அ4�தன! ெச4��,  
         இக� அர�க! அைடய, 
;�� அைணய� உ�றன!, மைற�தன! ;ய��  
         அதிக� வாளி ெபாழிவா!, 
தி�� அைண வ��தன! என6 ெசல ெந/Aகின!;  
         ெச/�கி� மிைகயா�; 
-�கணைன உ�4 அ7 வணAகி இைமேயா!  
         இைவ ெமாழி�தன!களா�. 6.30.150 
 
'பைட� தைலவ! உ�4 ஒ/வ! -�ம7 இராவண�  
         எ%� ப7ைமேயா!; 
கிைட�தன! அவ!�� ஒ/ கண�� இைல; வைள�தன!  
        கிள!�� உல� எலா� 
அைட�தன!, தெழி�தன!, அழி�தன!, தனி�� உள�  
         இராம�, அவேரா 
�ைட�தன! எ� ெவ�றி என உ�றன!; இனி6 ெசய�  
         பணி�தி Fடேரா*! 6.30.151 
 
'எ*த கைண எ*�வத� -�;, இைட அ4��,  
           இவ!க5 ஏ2 உலக-� 
ெப*த கைண மா-கி� என�;ைட வைள�தன!,  
          பி7�தன!க5 ேபா*; 
ைவ� அக@� அ�ல� மற� பைட, ெகா7�பைட,  
        கட��� வ@தா� 
ெச*ய தி/மா@ெனா+ உன��� அாி� ' எ�றன!,  
         திைக�� வி2வா!. 6.30.152 
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சிவெப/மா� ேதவ!கள� அ6ச�ைத� ேபா�கி, அர�கைர அழி�� இராமேன ெவ�றி 
ெப4வா� என� ெதளிவி�த� 
 
'அ:சி அயர�மி�! அவ! எ�தைனய!  
         ஆயி7%�, அ�தைனவ/�, 
ப:சி எாி உ�ற� என, ெவ�� அழிவ! : இ�த உைர  
          ப#+� உளதா�; 
ந:ச� அ-த�ைத நனிெவ�றி7%�, ந� அற�  
         நட��� அதைன 
வ:ச விைன ெபா*� க/ம� ெவ�@%�, இராமைன  
       அH வ:சக! கடவா!. 6.30.153 
 
'அர�க! உள! ஆ!சில!, அH $டண� அலா�,  
        உலகி� ஆவி உைடயா!? 
இர�க� உள� ஆகிய�; ந� அற� எ2��  
        வள!கி�ற�; இனிநீ! 
கர�க, -ைழேத7 உழ�கி�றி@!க5; இ�4  
         ஒ/ க+�பக@ேல 
�ர�கி� -த� நாயகைன ஆKைடய ேகா5 உ2ைவ  
         ெகா�9�, இவைர. 6.30.154 
 
அ�ெமாழி ேக�+ அய� நி�ற பிரம%� அ�ேவ நிக2� என உட� ப�+ைர�க 
அ�ெபா2� இராம� அ�;மைழயினா� அர�க! தைலகைள மைல ேபா� �வி�த� 
 
எ�4 பரம� பகர, நா�-க%� அ�ன ெபா/ேள இைசத9�, 
நி�4 நிைல ஆறின!க5 வானவ!க5; மானவ%� ேநமி எனலா� 
ெவ�4 ெந+ வாளி மைழ, மாாியி%� ேமலன �ர��, விைரவி� 
ெகா�4, �ல மா� வைரக5 மா% தைல மாமைல �வி�தன� அேரா. 6.30.155 
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அர�க! உயி! �ற�க� ;க அவ!கKைடய உட�க5 Oமியி� சிைத<�4� கிட�க, 
எA�� வழியி�ைல யாத� 
 
மகர மறி கட@� வைள3� வய நி/த! 
சிகர� அைனய உட� சிதறி இ4வ! உயி! 
பகர அாிய பத� விரவ அமர! பழ 
நகர� இட� அ/க நைவய! ந@<பட. 6.30.156 
 
உகK� இ<ளி தைல �மிய உ4கழ�க5 
தகளி3ற வ@ய தைலக5 அ4 தைலவ! 
�களி� உட�க5 விழ உயி!க5 Fர! உலகி� 
மகளி! வன -ைலக5 த2வி அக� மகிழ. 6.30.157 
 
மைல3� மறி கட9� வன-� வ4 நில-� 
உைல< இ� அமர! உைற உல�� உயி!ெகளா+ 
தைல3� உட9� இைட த2< தவE�/தி 
அைல3�; மாிய� ஒ/திைச3� இல� அJக. 6.30.158 
 
அர�க! தைலவ!க5 பல/� இற��பட, அமர! ெசாாி�த மல!க5 மைழேபால எA�� 
பரவி� கிட�த� 
 
இைனய ெச/நிக2� அளவி� எதி!ெபா/த 
விைனய-ைட -த�வ! எவ/� உட� விளிய. 
அைனய பைட ெநளிய வயவ! அழி �/தி 
நைனய விைசயி� எ2�வைல மைழ ந@ய. 6.30.159 
 
அர�க! பைட�தைலவ!க5 பி�னி+� ேசைனைய� த+�� இராம�மீ� ெச9�தி� 
க+� ேபா! விைள�த� 
 
இாிய� உ4பைடைய நி/த! இைட விலகி 
எாிக5 ெசாாி3� ெந+ விழிய! 'இ2ைதய!க5! 
திாிக திாிக! 'என உர4 தெ2�ரல! 
காிக5 அாிக5 பாி க7தி� எதி! கடவ. 6.30.160 



112 

 

 
உல� ெசவி+பட மைழக5 உதிர உய! 
அல� இ� மைல �ைலய அமர! தைல அதிர 
இல� ெதா+ பைடக5 இ7ெயா+ உ/� அைனய 
விலகிய� திமிர� வைள3�வைக வைளய. 6.30.161 
 
த�ைன எதி!��� ெபா/� அர�க! ேசைனைய இராம� உவைக3ட� ஏ�4� க+� 
ேபா! ;ாித� 
 
'அழகி� அழகி� 'என அழக� உவைகெயா+ 
பழ�� அதிதியைர எதி!ெகா5 பாிFபட 
விைழவி� எதிர அதி! எாிெகா5 விாி பகழி 
மைழக5 -ைற ெசாாிய அமர! மல! ெசாாிய. 6.30.162 
 
தினகரைன அண< ெகா7க5 திைச அைடவ 
சின< ெபா/ பாிக5 ெசறிவ அJக உய! 
அனகெனா+� அமாி� -+கி எதிர எ2 
கனக வைர ெபா/வ; கதி!ெகா5 மணி இரத�. 6.30.163 
 
பா4 ப+ சிற� க2� பகழி பட 
நீ4ப+� இரத நிைரயி� உட� த2வி 
ேவ4 பட! படர இரவி Fட! வைலய� 
மா4பட உலகி� மைலக5 அள4 பட. 6.30.164 
 
அ/� கட� திாிய அல� இ� மைல �ைலய 
உ/� Fட!க5 இைட திாிய உர%ைடய 
இ/ைக ஒ/ களி4 திாிய வி+ �யவ! 
திாிைக என உல� -2�� -ைற திாிய. 6.30.165 
 
சிவ%� அய%� எ2 திகிாி அமர! பதி 
அவ%� அமர!�ல� எவ/� -னிவெரா+ 
கவன� உ4 கரண� இ+வ! க2� இன-� 
நம%� வாிசிைல3� அற%� நட� நவில. 6.30.166 
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'ேதவ! திாி;வன நிைலய! ெச/ இதைன 
ஏவ! அறி<4வ! இ4தி? -த� அறிவி� 
�வ! தைலக5 ெபாதி! எறிவ! 'அற -த�வ! 
Oைவ நிறவ! 'என ேவத� -ைற ;கழ. 6.30.167 
 
எ*3� ஒ/ பகழி ஏ2 கட9� இ+ 
ெவ*ய களி4 பாி ெஆளா+ இரத� விழ 
ஒ*ெய� ஒ/கதியி� ஓட உண! அமர! 
ைகக5 என அ<ண! கா�க5 கதி �ைலவ. 6.30.168 
 
அ#ண� வி+ பகழி யாைன இரத� அய� 
ப#J ;ரவி பைட $ர! ெதா� ப�தி 
;#ணி� இ+�றிக5 ;5ளி என விரவி 
எ#Jவன அைனய எ�ைல இல Rைழவ. 6.30.169 
 
அர�க! த�பி6 ெச�லாதவா4 இராம� சரமதி� அைம�த� 
 
'F/�க� உ�ற� பைட F/�க�தா� இனி� 
கர�க ம�4 ஒ/ ;ற�� 'எ�%� க#ணினா� 
அர�க/�� அ�4 ெசல< அாியதா� வைக 
சர� ெகா+ ெந+ மதி� சைம�� இ�டா� அேரா. 6.30.170 
 
அர�க! சரமதிைல� கட�க மா�டாைம 
 
மா@ைய மா@யவாைன மா� வைர 
ேபா� உயி! கயிடைன ம�ைவ ேபா�4 உளா! 
சா@ைக யா�ைகய! தணி�; இ� ெவ:சர 
ேவ@ைய� கட�தில! உலைக ெவ�4 உளா!. 6.30.171 
 
அர�காி� ெப/�பாலா! இற��பட அவ!த� ேசைன அளவி� F/A�த� 
 



114 

 

மா#டவ! மா#+ அற ம�4 ேஉளா! எலா� 
மீ#டன! ஒ/ திைச ஏ2 ேவைல3� 
�#+ உற -/Aகிய ஊழி� கால�தி� 
I#+4 Fட! Fட F/Aகி� ெதா�கேபா�. 6.30.172 
 
இராமன� அ�பி� ெகா+ைம க#+ திைக�;�ற அர�க!க5 த�மவ!கைள 
ேநா�கி� B4த� 
 
';ர� F+ கட<K� ;5ளி� பாக%� 
அர� F+ �@ச ேவ� அமர! ேவ�த%� 
உர� F+கி�கில!; ஒ/வ� நா-ைட 
வர� F+�; வ@ F+�; வா2� நா5 F+�. 6.30.173 
 
'ஆயிர ெவ5ள� உ#+; ஒ/வ! ஆழி NE 
மா இ/ ஞால�ைத மறி��� வ�ைமேயா!; 
ேமயின ெப/�பைட இதைன ஓ! விலா� 
"ஏ " எ%� மா�திர�� எ*� ெகா�றன�. 6.30.174 
 
'இைட ப+�; படாதன இைம�பிேலா! பைட 
;ைடபட வல�ெகா+ விலAகி� ேபா�மா�; 
பைட ப+� ேகா7; ஓ! பகழியா�; பழி� 
கைட ப+� அர�க!த� பிறவி க�டமா�. 6.30.175 
 
'ப#+ உல� அளி�தவேனா+� ப# அைம 
�#ைடயி� பாக%� பிற/� B7னா! 
அ#ட!க5 விF�பி� நி�4 ஆ!�கினா! உைழ� 
க#7ல�; இவ� ெந+ மாய� க5வனா�. 6.30.176 
 
இHவிராம� தி/மாேல எ�4 �ணி�� ஆ�ற� ��றிய அர�க!கைள ேநா�கி 
வ�னி எ�பவ� 'நா� பைகவெனா+ ெபா/� உயி! �ற�தேல இனி6 ெச*ய� 
த�வ� 'என அறி<4�த� 
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'ெகா�றன� இனி ஒ/ ேகா7 ேகா7 ேம�4; 
அ�4 எனி� ப�ம�; அ�றாயி� ெவ5ளமா 
நி�ற�; நி�4 இனி நிைனவ� எ� பிற? 
ஒ�4 என நிைனக 'என வ�னி ஓதினா�. 6.30.177 
 
'விழி��ேமா இராவண� -க�� மீ#+ யா� 
பழி��ேமா ந�ைம நா� ப+வ� அ:சினா�? 
அழி��� ஓ! பிற�; உறா ெநறிெச�4 அ#ம யா� 
கழி��� இH ஆ�ைகைய ;கைழ� க#Jற. 6.30.178 
 
'இ+�கினி� ெபய!�� உைற எ#Jேவ� எனி� 
அ+�த B! வாளியி� அரண� நீAகேலா�; 
எ+�� ஒ/ -க�தினா� எ*தி யா� இனி� 
ெகா+��� ந� உயி! 'என ஒ/ைம Bறினா�. 6.30.179 
 
அர�க! அைனவ/� இராமைன6 NE�� ெபா/� அட!�த� 
 
இள�க அ/ ெந+ வைர ஈ!��� ஆ4 எலா� 
அள�காி� பா*�� என பதAக� ஆரழ� 
விள�கினி� $E�தென விதிெகா+ உ�தலா� 
வைள�� இைர�� அட!�தன! மைலயி� ேமனியா!. 6.30.180 
 
அர�க! ப�வைக� பைடகைள இராம�ேம� ெசாாித� 
 
ம2 எ2 த#+ ேகா� வைலய� நா:சி� வா5 
எ2 அயி� ��த� ேவ� ஈ�7 ேதாமர� 
க2 இக� க�பண� -தல ைக�பைட 
ெதா2வினி� ;@ அனா� உட@� Iவினா!. 6.30.181 
 
இராம� கா�த/�ப� எ�%� ெத*வ� பைடைய அர�க!ேம� ெச9�த� 
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கா�த/�ப� எ%� கட<5 மா� பைட 
ேவ�த/�� அரச%� வி�@� ஊ�கினா� 
பா�தK�� அரF என பறைவ�� ஏ4 என 
ேபா�� உ/�த� ெந/�; அைனய ேபா!�கைண. 6.30.182 
 
கா�த/�ப� எ�%� அ� பைடயி� ேதா�ற-� திற9� 
 
��4 க# அைம�தன ஐ� -க�தன 
ஆ�ற ெம* தழலன ;ன9� ஆ7ன 
வா�ெதாட நிமி!வன வாளி மா மைழ 
ேதா�றின ;ர� F+� ஒ/வ� ேதா�ற�த. 6.30.183 
 
ப��� ேகா7 யளவினராகிய அர�க ேவ�த!க5 ெபா/�திய இராவணன� �ல6 
ேசைன -2�� அழித� 
 
ஐ இ/ ேகா7ய! அர�க! ேவ�த!க5 
ெமா* வ@ $ர!க5 ஒழிய -�4ற 
'எ* 'எ%� மா�திர�� அவி�த� எ�பரா� 
ெச* தவ�� இராவண� �ல6 ேசைனேய. 6.30.184 
 
அ� நிைலயி� ெபாிய தீ<களி@/��� பல திைசகளி@/��� பாதாள 
உலக�தினி@/��� இராவணன� ஆைணயா� காவ� ;ாி3� பைட $ர!க5 
ஒ/A� �2மி இராமெனா+ ெபா/த�� ந#Jத� 
 
மா� ெப/� தீ<க5 ஏ2� மாதிர� 
பா�; அ/� பாதல� அ�� உ5K� ப� வைக� 
கா�; அ/ மைலகK� பிற<� கா�பவ! 
யா�;4 காதல! இராவண�� அவ!. 6.30.185 
 
மா�தட ேம/ைவ வைள�த வா� Fட! 
ேகா�� அக� மா!; இைட அணி3� ெகா5ைகயா! 
O� தவிF உக�தவ� ;க�ற ெபா* அ4 
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நா� த2�; ஏறிய வர�த! ந#ணினா!. 6.30.186 
 
வ�த அர�க!க5 இராமெனா+ ஒ/வ! ஒ/வராக� ெபா/வதா அ�றி ஒ�4 ேச!�� 
ெபா/வதா என� தம��5 வினா<த� 
 
'ந�-5 ஈ#+ ஒ/வைன ெவ�9� ந�� எனி� 
ெவ�-ைன இராவண� தைன3� ெவ�9மா�; 
இ�ெமன உட� எ+�� எ2�� ேச/ேமா? 
ெச�ைமயி� தனி�தனி6 ெச*�ேமா ெச/? 6.30.187 
 
எ�ேலா/� ஒ/A� ேச!�� ெபா/தேல ந�4 எ�ற வ�னியி� ெசா�9�� 
எ�ேலா/� இைசத� 
 
'எ�ேலா� எ�ேலா� ஒ�றி வைள�� இ� ெந7ேயாைன 
வ�ேல வ�ல ேபா!வ@ ெகா#+ மைலேயாேம� 
ெவ�ேலா� ெவ�ேலா� ' எ�றன�, வ�னி; மிடேலா/�, 
'ெதா�ேலா� ெசா�ேல ந�4 ' என, அஃேத �ணி<�றா!. 6.30.188 
 
அர�க!களி� ேபா! ஆரவார� 
 
அ�னா! தா-�, ஆ!க@ ஏ2� என ஆ!�தா!; 
'மி� ஆ! வான� இ�4 உ4� 'எ�ேற, விளிசAக� 
ெகா�ேன ஊதி, ேதா5 ;ைட ெகா�7� ெகா+ சா!�தா!, 
எ� ஆ�, ைவய�? எ�ப+�; வான�? திைச ஏதா�? 6.30.189 
 
இராம� த� வி�நாைண� தெறி�� ஒ@ெய2�;த� 
 
ஆ!�தா! அ�னா!; அ�ன கள�ேத அவ! ஆ�ற� 
தீ!�தா%�, த� ெவ:சிைல நாைண� தெறி�;�றா�; 
ேப!�தா� ெபா� ேதா5 -�4� அள�தா� பிறEசAக� 
ஆ!�தா� ஒ�த� அH ஒ@ எ�லா உல����. 6.30.190 
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அர�க! ப�லாயிர ேகா7யரா* இராமைன வைள��� ெபா/த� 
 
ப� ஆயிர ேகா7ய!; ப� பைட C� 
வ�லா!; அவ! ெம*�ைம வழAக வலா!; 
எ�லா உலகAகK� ஏறிய ேபா! 
வி�லாள! அர�காி� ேமதைகேயா!. 6.30.191 
 
ெவ�றா! உலகAகைள வி#ணவேரா+; 
ஒ�றா உய!தானவ! Mக� எலா� 
ெகா�றா! நிமி! B�4 என எH உயி/� 
தி�றா!; எதி! ெச�4 ெசறி�தனரா�. 6.30.192 
 
வைள�தா! மதயாைனைய வ�ெதா2வி� 
தைள�தா! என வ�� தனி�தனிேய 
உைள�தா! உ/� ஏ4 என ஒ�4 அலேபா! 
விைள�தா!; இைமேயா!க5 ெவ��பினரா�. 6.30.193 
 
வி#தீய வழAகிய ெவ� பைடயி� 
F�Sய நிமி!�த Fட!6 Fட/� 
க#தீ3� ஒ/A� கல�� எழலா� 
உ5 தீ உற ெவ�தன ஏE உல��. 6.30.194 
 
அர�க! ேசைனகளி� ேதா�றிய பலவைக ஒ@க5 
 
ேத! ஆ!�; ஒ@ $ர! தெழி�; ஒ@3� 
தா! ஆ!�; ஒ@3� கழ� தா�� ஒ@3� 
ேபாரா� சிைல நாணி ;ைட�; ஒ@3� 
காரா� ெபா@3� களி4 ஆ!�; ஒ@3�. 6.30.195 
 
இராவணைன ெயா�த ஆ�ற9ைடய ப�லயிரேகா7 $ர!கைள இராம� 
ஒ/வனாகேவ ெவ�#+ ெச�4 எதி!�த� 
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'எ�லா/� இராவணேன அைனயா!; 
ெவ�லா உல� இ�லவ!; ெம* வ@யா!; 
'ெதா�லா! பைட வ�� ெதாட!�த� 'எனா 
ந�லா%� உ/�� எதி! ந#ணினனா�. 6.30.196 
 
இராம� அ�;மைழ ெபாழித� 
 
ஊழி� கன� ேபா�பவ! உ�தினேபா! 
ஆழி� பைட அ�ெபா+� அ�4 அகல 
பாழி� கைட நா5 வி+ ப� மைழேபா� 
வாழி6 Fட! வாளி வழAகினனா�. 6.30.197 
 
இராம� ஏவிய அ�;களா� சிைத�தழி�த அர�க! ேசைனயி� ேதா�ற� 
 
Nேரா+ ெதாட!�த Fட!� கைணதா� 
தாேரா+ அகலAக5 த7�திட9� 
ேதேரா+ ம7�தன! ெசA கதிேரா� 
ஊேரா+ மறி�தன� ஒ�� உரேவா!. 6.30.198 
 
ெகா�ேலா+ Fட!� கைண B�றி� நிண� 
ப�ேலா+ ெதாட!�தன பா*த@னா� 
ெச�ேலா+ எ2 மா-கி� சி�தினேபா� 
வி�ேலா+� வி2�த; மிட� கரேம. 6.30.199 
 
ெச�ேபா+ உதிர� திைர ஆழியி� வா* 
ெவ�; ஓ+ அரவ� �ல� ேம� நிமி/� 
ெகா�ேபா+� வி2�தன ஒ�த �ைற�� 
அ�ேபா+� வி2�த அட� கரேம. 6.30.200 
 
-� ஓ+ உதிர� ;ன� ��லைக� 
பி� ஓ7 வைள�த ெப/Aகட� வா* 
மி�ேனா+� வி2�தன ேமக� என 
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ெபா� ஓைட ெந+A காி ;�கனவா�. 6.30.201 
 
மற ெவ�றி அர�க! வல� ைகெயா+� 
நறவ� �/தி� கட� $E நைகவா5 
Fற< ஒ�தன; மீ� �7�� எழலா� 
இற< ஒ�தன வா<� இன� பாிேய. 6.30.202 
 
தாம6 Fட! வாளி த7�� அகல� 
பாம� �/தி� ப7கி�ற பைட6 
ேசம� பட! ேகடக� மா�கட� ேச! 
ஆைம� �ல� ஒ�தன அ�தைனயா�. 6.30.203 
 
கா�ேபா+ பதாைகக5 கா! உதிர� 
பா�ேபா+ கட� ப7<�றனவா� 
வா� ேபா! ெந+ வாைட மைல�த கல� 
B�ேபா+ உய! பா*க5 �ைற�தன ேபா�. 6.30.204 
 
ம#ட� ப+ ேசாாியி� வாாியி�$E 
க#ட�த சர� ெதாைக கHவியதா5 
-#ட� கிள!த#7ன -5ெதா�வ� 
�#ட6 Fற< ஒ�த �7�தனவா�. 6.30.205 
 
ெதளி<�ற பளிA� உ4 சி�@ெகா5ேத! 
விளி< உ�4 உக ேவ4 உற $Eவனதா� 
அளி-�றிய ேசாாியி� ஆழியி� ஆE 
ஒளி-�றிய திAகைள ஒ��ளவா�. 6.30.206 
 
நிைலேகாட� இ� ெவ�றி அர�கைர ேந! 
ெகாைலேகாட� நம� �றி ேகாK4ேம? 
சிைலேகா7ய ேதா4� சிர�திர5 வ� 
மைல ேகா7யி�ேம9� மறி�தி+மா�. 6.30.207 
 
தி# மா!பி�மிைச6 ெசறி சா@ைகயி� 
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க# வாளி கைட6 சிைற கான� Rைழ�� 
எ# வா* அற ெமா*�தன இ� நைற உ�4 
உ# வா* வாி வ#+ இன� ஒ�தனவா�. 6.30.208 
 
அர�க! ேசைனகைள� ெகா�4 �வி�� இராம! பல! என அர�க! திைக�;ற 
இராம� சாாிதிாித� 
 
பா4 ஆ+ கள�� ஒ/வ� பக@� 
B4 ஆகிய நா@� ஒ! B4 இைடேய 
Cறாயிர ேயாசைன Cழி�களா� 
மாறா� உழ� சாாிைக வ�தனனா�. 6.30.209 
 
நி�றா/ட� நி�4 நிமி!�� அயேல 
ெச�றா! எதி! ெச�4 சிைத�திடலா� 
'த� தாைதைய ஓ!<4 த�மக�ேந! 
ெகா�றா� அவேன இவ� 'எ�4 ெகா5வா!. 6.30.210 
 
'இAேக உள�; இA� உள�; இA� உள� 'எ�4 
அAேக உண!கி�ற அல�தைலயா� 
ெவAேகாப ெந+�பைட ெவ:சர� வி�+ 
எAேக%� வழA�வ!; ஏ�வரா�. 6.30.211 
 
'ஒ/வ� என உ�%� உண!6சி இT!! 
இர< அ�4 இ�ேவா பக� 'எ�ப!களா�; 
'கர< அ�4 இ� இராம! கண�� இலரா�; 
பரைவ மண@� பல! 'எ�ப!களா�. 6.30.212 
 
இராம� விைர�� சாாிைக திாி3� நிைலயி� அவ�மீ� அர�க! $சிய பைட�கல� 
த�மின�தவ!மீ� பட அர�க! த�ைம� தாேம அ7���ெகா#+ மா*த� 
 
ஒ/வ� ஒ/வ� மைலேபா� உய!ேவா� : 
ஒ/வ� பைட ெவ5ள� ஒ! ஆயிரேம; 
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ஒ/வ� ஒ/வ� உயி! உ#ட� அலா� 
ஒ/வ� உயி! உ#ட�� உ5ள�ேவா? 6.30.213 
 
அர�க! பல! -�%� விைர�� ேதா�றி� ெபா/� நிைலயி� இராம! பலராக� 
ேதா�4த� 
 
ேத!ேம� உள!; மாெவா+ ெச� த4க# 
கா!ேம� உள!; மாகட�ேம� உள!; இ� 
பா!ேம� உள!; உ�ப! பர�� உளரா� 
ேபா!ேமல! இராம! ;��� அட!வா!. 6.30.214 
 
எ�%�ப7 எAகJ� எAகJமா*� 
��%�; Fழ9�; திாி3�; Fட/�; 
பி�%� அ/�� எதி/� பிாியா� 
ம�ன�மக�! $ர! மயAகினரா�. 6.30.215 
 
ப+ மத காி, பாி, சி�தின; பனி வைர இரத� அவி�தன; 
வி+திைச ெசவி+ பிள�தன; விாிகட� அளற� எ2�தன; 
அ+ ;@ அ<ண!த� மAைகய! அல!விழி அ/விக5 சி�தின 
க+ மணி ெந7யவ� ெவ:சிைல, 'கண கண, கண கண 'எ%� ெதா4�. 6.30.216 
 
ஆைன ஆயிர�, ேத! பதினாயிர�, அட� பாி ஒ/ ேகா7, 
ேசைன காவல! ஆயிர� ேப! ப7�, கவ�த� ஒ�4 எ2�தா+�; 
கான� ஆயிர� கவ�த� நி�4 ஆ77�, கவி� மணி கணி� எ�%�; 
ஏைன அ� மணி ஏழைர நாழிைக ஆ7ய� இனி� அ�ேற 6.30.217 
 
ஊ� ஏ4 பைட�ைக $ர! எதி! எதி! ஊ/� ேதா4� 
B� ஏ4 சிைல3� தா%� �தி�கி�ற க+�பி� ெகா�பா�, 
வா� ஏறினா!க5 ேத/�, மைலகி�ற வயவ! ேத/�, 
தா� ஏறிவ�த ேதேர ஆ�கினா� தனி ஏ4 அ�னா�. 6.30.218 
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கா* இ/: சிைல ஒ�ேற%�, கைண� ;�7� ஒ�றேத%�, 
Iெய2� பகழி மாாி மைழ� �ளி� ெதாைகயி� ேமல; 
ஆயிர� ைகக5 ெச*த ெச*தன, அமல� ெசAைக; 
ஆயிர� ைக3� B7, இர#+ ைக ஆய அ�ேற. 6.30.219 
 
ெபா*, ஒ/-க�த� ஆகி மனித� ஆ�;ண!�; இ� எ�ற�; 
ெம*3ற உண!�ேதா�; ெவ5ள� ஆயிர� மிைட�த ேசைன 
ெச*34 விைனய� எ�லா� ஒ/-க� ெதாிவ� உ#ேட? 
ஐ இ/ C4� அ�ல; அன�த� ஆ� -கAக5 அ�மா! 6.30.220 
 
க#Jத� பரம�தா%�, நா�-க� கட<5தா%� 
'எ#J�� ெதாடர எ*த ேகா� 'என எ#ண9�றா!, 
ப#ைணயா*� ப��க மா�டா!, தனி�தனி� பா!�கலா�றா!, 
'ஒ#Jேமா, கணி�க? 'எ�றா!, உவைகயி� உய!�த ேதாளா!. 6.30.221 
 
'ெவ5ள� ஈ! ஐ�� Cேற; வி+கைண அவ�றி� ெம*ேய 
உ5ளவா4 உளவா� 'எ�4 ஓ! உைரகண�� உைர��ேம%�, 
'ெகா5ைள ஓ! உ/ைவ C4 ெகா#டன பலவா�; ெகா�ற 
வ5ளேல வழAகினாேனா ' எ�றன!, ம�ைற வாேனா! 6.30.222 
 
'�ைட�� எலா�, ெகா7க�� எ�லா�, ெகா#டன �வி�த ெகா�ற� 
பைட�� எலா�, பகழி�� எ�லா�, யாைன, ேத!, பாிமா, ஆதி 
கைட�� எலா�, �ர�த வாளி கணி�தத�� அளைவ கா�7 
அைட�கலா� அறிஞ! யாேர? ' எ�றன! -னிவ! அ�பா�. 6.30.223 
 
க#ட���, கீ2�, ேம9�, கபால���, கட�க� உ�ற 
ச#ட� ேபா! அர�க! த�ைம� ெதாட!�� ேகா� ;ண/� த�ைம 
பி#ட�தி� க/ ஆ� த� ேப! உ/�கைள� பிரம� த�த 
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அ#ட�ைத நிைறய� ெப*� �9�கிய� அைனய� அ�மா! 6.30.224 
 
ேகா7 ஐ இர#+ ெதா�க பைட�கல ம5ள! Bவி, 
ஓ7 ஓ! ப�க� ஆக, உயி! இழ��, உல�தேலா+�, 
'$7நி�4 அழிவ� எ�ேன! வி#ணவ! பைடக5 $சி, 
�+�� இவைன 'எ�னா, யாவ/� �#+ ெமா*�தா!. 6.30.225 
 
வி#+வி� பைடேய ஆதி ெவ*யவ� பைட ஈறாக 
ெகா#+ ஒ/A� உடேன வி�டா!; �9Aகிய� அமர! B�ட�; 
அ#ட-� கீEேமலாக ஆகிய�; அதைன அ#ண� 
க#+ ஒ/ -4வ� கா�7, அவ�றிைன அவ�றா� கா�தா�. 6.30.226 
 
'தா� அைவ ெதா+�தேபா�, த+�ப அாி�; உலக� தாேன 
Oநனி வடைவ� தீயி� ;�� என� ெபாாி��ேபா� 'எ�4, 
ஆன� ெதாி�த வ5ள� அள�ப அ/A ேகா7 அ�பா� 
ஏைனய! தைலக5 எ�லா� இ7 உ#ட மைலயி� இ�டா�. 6.30.227 
 
ஆயிர ெவ5ள� ேதா/� அ+கள�� அவி�� $E�தா!; 
மா இ/ ஞால�தா5 த� வ�ெபாைற� பார� நீAகி, 
மீஉய!�� எ2�தா5 அ�ேற, $A� ஒ@ ேவைல நி�4� 
ேபா* ஒ/A� அ#ட�ேதா+� ேகா7 ேயாசைனக5 ெபாAகி! 6.30.228 
 
ஆைன ஆயிர�, ேத! பதினாயிர�, அட� பாி ஒ/ ேகா7, 
ேசைன காவல! ஆயிர� ேப!ப7�, கவ�த� ஒ�4 எ2�� ஆ+�; 
கான� ஆயிர� கவ�த� நி�4 ஆ77�, கவி�மணி கணி� எ�%�; 
ஏைன அ�மணி ஏழைர நாழிைக ஆ7ய� இனி� அ�ேற. 6.30.229 
  
ேதவ! -த@ேயா! �ய! தீ!�� இராமைன வாE��த� 
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'நிைன�தன -7�ேத� 'எ�னா, வானவ! �யர� நீ�தா!; 
';ைன�தென� வாைக 'எ�னா, இ�திர� உவைக O�தா�; 
வைன�தன அ�லா ேவத� வாE< ெப�4 உய!�த மாேதா; 
அன�த%� தைலக5 ஏ�தி, அயா<யி!��, அவல� தீ!�தா�. 6.30.230 
 
தா*, 'பைட�� உைடய ெச�வ� ஈக 'என, த�பி�� ஈ��, 
ேவ* பைட��ைடய கான� வி#ணவ! தவ�தி� ேமவி, 
ேதா* பைட�ெதாழிலா� யா!��� �ய! �ைட�தாைன ேநா�கி, 
வா* பைட��ைடயா! எ�லா� வாE�தினா!, வண�க� ெச*தா! 6.30.231 
 
தீ ெமா*�த அைனய ெசAக# அர�கைர -2�� சி�தி, 
Oெமா*�த கர�த! ஆகி வி#ணவ! ேபா�ற, நி�றா� 
ேப* ெமா*��, நாிக5 ஈ#7, ெப/� பிண� பிறAகி� ேதா�4� 
ஈம��5 தமிய� நி�ற கைறமிட�4 இைறவ� ஒ�தா�. 6.30.232 
 
அ#ட� மா� கள-�, $�த அர�கேர உயி/� ஆக, 
ெகா#ட� ஓ! உ/வ� த�னா�, இ4திநா5 வ��Bட, 
ம#+ நா5, மறி��� கா�ட, ம�%யி! அைன��� வாாி 
உ#டவ� தாேன ஆன த� ஒ/�!�தி ஒ�தா�. 6.30.233 
 
இல��வ� இராவண%ட� ெபா/� நி��� இட�தி�� இராம� ெச�9த� 
 
ஆ�ல� �ற�த ேதவ! அ5ளின! ெசாாி�த ெவ5ள6 
ேச� அ4 மல/� சா��� ெச/� ெதாழி� வ/�த� தீ!�க, 
மாெகாைல ெச*த வ5ள� வா5 அம!� கள�ைத� ைகவி�+ 
ஏகின�, இளவேலா+� இராவண� ஏ�ற ைக�ேம�. 6.30.234 
 
இHவழி இய�ற எ�லா� இய�பினா�; இாி�� ேபான 
தெH அழி ஆ�ற� ெவ�றி6 ேசைனயி� ெசல<�, ெச�ற 
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ெவHவழி அர�க! ேகாமா� ெச*ைக3�, இைளய $ர� 
எHவ� இ� ஆ�ற� ேபா/�, -�4� நா� இய�ப� உ�றா�. 6.30.235 
 
அ:சி நிைலெக�ேடா7ய வானர ேசைன மீKத� 
 
'ெப/� பைட� தைலவ! யா/� ெபய!�தில!, ெபய!��ேபா*, நா� 
வி/�பின� வாE�ைக எ�றா�, யா! இைட வில�க�பாலா!? 
வ/�பழி �ைட���, வானி� ைவ��� யா-� 'எ�னா, 
இ/�கட� ெபய!�த� எ�ன, தாைன3� மீ#ட�, இ�பா�. 6.30.236 
---------------- 
 
6.316.316.316.31        ேவ� ஏ�ற� படல�  ேவ� ஏ�ற� படல�  ேவ� ஏ�ற� படல�  ேவ� ஏ�ற� படல�  9673 9673 9673 9673 ––––    9721 (49)9721 (49)9721 (49)9721 (49)    
 
இராவண� ேதேரறி� ேபா!�கள� ;�த� 
 
'சி�@ ஆயிர�, சி� உைள பாிெயா+� ேச!�த, 
எ�ல வ� கதி! ம#டல� மா4 ெகா#+ இைம���, 
ெச�9� ேத!மிைச6 ெச�றன� ேதவைர� ெதாைல�த 
வி�9� ெவAகைண� ;�79�, ெகா�ற-� விளAக. 6.31.1 
 
இராவண%ட� ெச�ற ேசைனக5 
 
C4 ேகா7 ேத! ெநாறி�பாி C4 இ/ ேகா7 
ஆ4ேபா� மத மா காி ஐ இ/ ேகா7 
ஏ4ேகா5 உ4 பதாதி3� இவ�4 இவ�4 இர�7. 
சீ4 ேகா5 அாி ஏ4 அனா%ட� அ�4 ெச�ற. 6.31.2 
 
-ரச� -த@யன -ழA�த� 
 
'��4 ைவ�பி%�, அ�;ற��, உலகி%�, -ைனயி� 
ஏ�4 ேகா5 உ4�, $ர!க5 வ�மி�! 'எ�4 இைச��� 
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ஆ�ற ேபாி3�, அதி!�ர� சAக-�, அசனி 
ஈ�ற காள-�, ஏெழா+ ஏE உலகி%� இைச�ப. 6.31.3 
 
இராவண� ேசைனேயா+ வ/வைத வானர! காJத� 
 
அைனய� ஆகிய அர�க!��� அர�கைன அ<ண! 
விைனைய வானவ! ெவHவிைன� பய�திைன, $ர! 
நிைன3� ெந:ைச3� F+வேதா! ெந/�பிைன, நிமி!�� 
கைன3� வி#ைண3� கட�பேதா! கட@ைன, க#டா!. 6.31.4 
 
இராவணைன� க#ட வானர!களி� ேபா! ஆரவார� 
 
க#+, ைகேகளா+ அணிவ���, உ/� உறE க�க5 
ெகா#+, B�ற-� ந+��ற� ேதா5;ைட ெகா�7, 
அ#ட ேகா7க5 அ+�� அழி�� உைல<ற, ஆ!�தா!, 
'ம#+ ேபா! இைட ம7வேத நல� 'என மதி�தா!. 6.31.5 
 
இ/பைட3� ைககல�த� 
 
அர�க! ேசைன3�, ஆ/யி! வழA�வா� அைம�த 
�ர�� ேவைல3�, ஒ�ெறா+ ஒ�4, எதிெரதி! ேகா��, 
ெந/�� ேந!�தன; ெந/�; இைட ெபா7�தன; ெந/�பி� 
உ/�� ெச�; என, அ�பர��, ஓ7ன�, உதிர�. 6.31.6 
 
இற��ப�ட ேசைனயி� வ/ணைன (9677-9679) 
 
அ�றவ�தைல அ4�ைற எ2�� எ2�� அ#ட�� 
ஒ�ற, வானக� உதய ம#டல� என ஒளிர, 
F�4� ேமக�ைத� ெதா�திய �/திநீ! �ளி�ப 
-�4� ைவயக� ேபா!�கள� ஆ� என -ர:ச. 6.31.7 
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யாைனக5 
 
Iவி அ� ெபைட அாி இன� மறிதர Nழி 
Iவி அ�; எைட ேசா!�தன ெசாாி உட� Fாி�ப 
ேம விய� பைட பட�பட! �/தியி� $E�த 
ேமவி அ� பைட� கட@ைட �டெரா+ மித�த. 6.31.8 
 
$ர! மைனவிய! உயி! கணவ! உயிேரா+ கல�த� 
 
க# திற�தன கணவ!த� -க�� அவ! -4வ� 
க#+ இற�� அன மட�ைதய!, உயிெரா+� கல�தா! 
ப#+ இற�தன பழ� ;ண!< அக� ;க� ப�னி, 
ப# திற�தன ;ல�; ஒ@, சில�; ஒ@ பணி�ப. 6.31.9 
 
த� தாைன த/�கழி3� என இராவண� B4த� 
 
ஏ2� ஏ2� எ�4 உைர�கி�ற உலகAக5 யா<� 
ஊழி ேப!வேத ஒ�ப� ஓ! உைல< உற, உட�4� 
Cழி� ெவ:சம� ேநா�கி, அH இராவண� Rவ�றா� 
'தாE இ� எ�பைட த/�� அ4� ' எ�ப� ஓ! த�ைம. 6.31.10 
 
இராவண� த� ேசைன சிைத�த� க#+ கலAகி� B4த� (9681-9684) 
 
'மர-� க�9ேம வி�ெலா+ வா5, ம2, Nல�, 
அர-�, க�9� ேவ� -த@ய அயி�பைட அட�கி 
சிர-� க� என6 சி�த@�, சிைத�த� எ� ேசைன. 
உர-� க�வி3� உைடயவ� ெச/ நி�ற� ஒ/பா�. 6.31.11 
 
அழ9� க#களி4 அணிெயா+� �ணிப+�; ஆவி 
Fழ9� ப�பைட� ெதா�தி3�; அ�னேத Fட! ேத!; 
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கழ9� ேசாாிநீ! ஆ�ெறா+� கட� இைட� கல���; 
�ழ9� C9� ேபா��, அ%ம%� தா%� அ��மர�. 6.31.12 
 
'வி�9� B�4வ�� உ#+ 'என, திாிகி�ற $ர� 
ெகா�9� B�4 அற� �ைற���, இ� நிைற� ெப/A �2ைவ, 
ஒ�9� ேகா5 அாி, உ/ம�ன �ரAகின� உகி/� 
ப�9� B!�கி�ற; B!�கில அர�க!த� பைடக5. 6.31.13 
 
இராவண� ெகாதி�; 
 
'க#+ நி�4, இைற� ெபா2�, இனி� கால�ைத� கழி�பி�, 
உ#+ ைகவி+� B�4வ�, நி/த! ேப! உயிைர; 
ம#+ ெவ: ெச/ நா� ஒ/ கண�திைட ம7�ேத 
ெகா#+ மீ5�ெவ�, ெகா�ற� 'எ�4 இராவண� ெகாதி�தா�. 6.31.14 
 
இராவண� F+கைண வி+த� 
 
ஊைத ேபா�வன, உ/� உறE திறலன, உ/வி� 
OதலAகைள� பிள�பன, அ#ட�ைத� ெபா��ப, 
மாதிரAகைள அள�பன, மா�ற அ/� B�றி� 
I� ேபா�வன, F+கைண -ைற-ைற �ர�தா�. 6.31.15 
 
வானர ேசைன இாி�ேதா+த� 
 
ஆளி ேபா�4 உள�, எதி!�த ேபா�, அம!� கள�� அைட�த 
ஞாளி ேபா�4 உள� எ�ப� எ�? ந5 இ/5 அைட�த 
காளி ேபா�றன� இராவண� ெவ5ளிைட� கல�த 
Oைள ேபா�ற�, அ�ெபா/ சின�� அாிக5த� ;ணாி. 6.31.16 
 
இல��வ� இராவணைன எதி!�த� 
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இாிய� ேபாகி�ற ேசைனைய இல��வ� வில�கி 
'அாிக5! அ:ச�மி�, அ:ச�மி� ' எ�4 அ/5 வழAகி, 
திாி3� மா/தி ேதா5 எ%� ேத!மிைச6 ெச�றா�; 
எாி3� ெவ:சின�� இராவண� எதி!;��� ஏ�றா�. 6.31.17 
 
இராவண� வி�ட அ�;கைள இல��வ� வில��த� 
 
ஏ�4� ேகாட9�, இராவண� எாி-க� பகழி 
C�4� ேகா7யி�ேம� ெசல6 சிைலெகா+ C�க, 
கா�4�� ஓ7ய ப:F என� திைசெதா4� கர�க, 
ேவ�4� ேகா�ெகா+ வில�கின�, இல��வ� விைசயா�. 6.31.18 
 
இ/வ/� மாறி மாறி அ�; எ*த� 
 
வில�கினா� தட� ேதாளி%� மா!பி%�, விசிக�, 
உல�க உ*�தன�, இராவண�, ஐ�ெதா+ ஐ��; உ/வ� 
கல�க� உ�றில� இளவ9�, உ5ள�தி� கன�றா�, 
அல�க# எ*�வி�தா�, அட� அர�கைன, அ�பா�. 6.31.19 
 
இல��வைன அ�பினா� ெவ�ல இயலா� என இராவண� எ#Jத� 
 
கா�க� ஆகலா� க+�பினி� ெதா+�பன கைணக5 
C�கினா�; கைண R4�கினா�, அர�க%�, 'Cழி� 
ஆ��� ெவ:சம�� அாி� இவ�தைன ெவ�வ�; அ�பா� 
நீ�கி, எ� இனி6 ெச*வ�? 'எ�4 இராவண� நிைன�தா�. 6.31.20 
 
இராவண� சி�தைன 
 
'கட<5 மா�பைட ெதா+�கி� ம�4 அைவ -�4� கட�க 
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விட<� ஆ�ற<� வ�ல� எ�லாைர3� ெவ�9�, 
தட<� ஆ�றைல� B�ைற3�; தைமயைன� ேபால6 
Fட<� ஆ�4� எH உலைக3�; எவ%��� ேதாலா�. 6.31.21 
 
ேமாக�பைட ெதா+�க -7< ெச*த� 
 
'கட<5 மா�பைட ெதா+�கி� ம�4 அைவ -�4� கட�க 
விட<� ஆ�ற<� வ�ல� எ�லாைர3� ெவ�9�, 
தட<� ஆ�றைல� B�ைற3�; தைமயைன� ேபால6 
Fட<� ஆ�4� எH உலைக3�; எவ%��� ேதாலா�. 6.31.22 
 
ேமாகன வி:ைசைய இராவண� அ%�ப இல��வ� நாரண� பைடயா� அதைன 
அழி�த� 
 
எ�ப� உ�னி, அH வி:ைசைய மன�திைட எ#ணி, 
-�ப� ேம� வர� �ர�தன�, அ�க#+ -+கி, 
அ�பி� $டண�, 'ஆழியா� பைடயினி� அ4�தி! 
எ�ப� ஓதின�; இல��வ� அ� ெதா+�� எ*தா�. 6.31.23 
 
$டண� ெசா�ப7 இல��வ� ேமாக�ைத நீ�கிய� க#+ இராவண� $டண� 
ேம� சினA ெகா5Kத� 
 
$டண� ெசால, வி#+வி� பைட�கல� வி�டா�, 
�+ ெவ:சின ேமாக�ைத நீ�க9�, -னி�தா�, 
'மா+ நி�றவ� உபாயAக5 மதி�திட, வ�த 
ேக+ ந� தம�� 'எ�ப� மன� ெகா#+ கிள!�தா�. 6.31.24 
 
$டணைன ேவலா� ெகா�ல� க/�த� 
 
மய� ெகா+�த�, மெகளா+, வயA� அன� ேவ5வி; 
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அய� பைட�� உள�; ஆழி3� �@ச-� அைனய�; 
உய!�த ெகா�ற-� ஊழி3� கட�� உள� உ/வி6 
சய�தைன� ெபா/� த�பிைய, உயி! ெகாள6 சைம�தா�. 6.31.25 
 
இராவண� $டண� ேம� ேவைல $Fத� 
 
வி�ட ேபாதினி� ஒ/வைன $�7ேய மீK�, 
ப�ட ேபா� அவ� நா�-க� ஆயி%� ப+���, 
வ�ட ேவ� அ� வல� ெகா+ வணAகின� வாAகி, 
எ�ட நி�கிலா� த�பிேம� வ�விைச�� எறி�தா�. 6.31.26 
 
ேவ� வ/வ� க#+ அ:சிய $டணைன அ:ச� எ�4Bறி இல��வ� 
அHவிட�� வ�� நி�ற� 
 
எறி�த காைலயி�, $டண� அத� நிைல எ�லா� 
அறி�த சி�ைதய�, 'ஐய! ஈ� எ� உயி! அழி��� : 
பிறி�� ெச*ய� ஆ� ெபா/ளிைல ' எ�ற��, ெபாிேயா�; 
'அறி�� ேபா��வ�; அ:ச�நீ! ' எ�4 இைட அைண�தா�. 6.31.27 
 
இல��வ� வி�ட அ�;களா� அHேவ� சிைதயா� வ/த� 
 
எ*த வாளி3� ஏவின பைட�கல� யா<�, 
ெச*த மாதவ�� ஒ/வைன6 சி4ெதாழி� தீேயா� 
வ*த ைவயினி� ஒழி�தன; '$டண� மா#டா�; 
உ*த� இ�ைல 'எ�4 உ�ப/� த� மன� உைல�தா!. 6.31.28 
 
இல��வ� அH ேவ@ைன� த� மா!பி� ஏ�க எதி!த� 
 
'ேதா�ெப� எ�னி%�, ;கE நி���; த/ம-� ெதாட/�; 
ஆ!�ப! ந�லவ!; அைட�கல� ;��தவ� அழிய� 
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பா!�ப� எ�? ெந+�பழி வ�� ெதாட!வத� -�ன�, 
ஏ�ெப�, எ�தனி மா!பி� 'எ�4, இல��வ� எதி!�தா�. 6.31.29 
 
ேவைல ஏ�க $டண�, அAகத�, F�கிாீவ�, அ%ம� -��த� 
 
இல��வ�� -� $டண� ;��; இ/வைர3� 
வில�கி, அAகத� ேம�ெச9�; அவைன3� வில�கி, 
கல��� வானர� காவல�; அ%ம�-� க+��; 
அல�க# அ�னைத இ�ன� எ�4 உைரெசய� ஆேமா? 6.31.30 
 
-�நி�றா! எலா� பி� உற, கா@%� -+கி, 
'நி�மி�; யா� இ� வில��ெவ� ' எ�4 உைர ேநரா, 
மி�%� ேவ@ைன, வி#ணவ! க#;ைட�� இரAக, 
ெபா�னி� மா!பிைட ஏ�றன�, -�கிைட� ேபாக. 6.31.31 
 
$டண� சின�தெ2�� இராவணன� ேத!� �திைரகைள3� பாகைன3� தா��த� 
 
'எA� நீA�தி நீ? 'என $டண� எ2�தா�, 
சிAக ஏ4 அ�ன சீ�ற�த� இராவண� ேதாி� 
ெபாA� பா*பாி சாரதிெயா+� பட� ;ைட�தா� 
சAக வானவ! தைல எ+�திட, ெந+� த#டா�. 6.31.32 
 
இராவண� விF�பி� எ2�� இலAைக��� ேபாத� 
 
ேச*விF�பினி� நிமி!��நி�4, இராவண� சீறி, 
பா* க+Aகைண ப�� அவ� உட�;க� பா*6சி, 
ஆயிர� சர� அ%ம�த� உட@னி� அ2�தி, 
ேபாயின�, 'ெச/-7�த� ' எ�4 இலAைக ஊ! ;�வா�. 6.31.33 
 
$டண� இராவணைன� ெதாட!�� வி#ணி� எ2தல 
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'ேத76 ேச!�த எ� ெபா/�7னா�, உல�ைட6 ெச�வ� 
வா7� ேபாயின�; நீ இனி வ:சைன மதியா� 
ஓ7� ேபா�வ� எA�? அடா! உ�ெனா+� உடேன 
$7� ேபாெவ� 'எ�4 அர�க�ேம� ெவ�#டா�. 6.31.34 
 
$டணைன� ெகா�4 எ�ன பய� எ�4 இராவண� தி/�பி� பாரா� இலAைக 
;�த� 
 
'ெவ�றி எ�வய� ஆன�; $டண� பFைவ� 
ெகா�4, இனி� பய� இ�ைல 'எ�4 இராவண� ெகா#டா�; 
நி�றில�, ஒ�4� ேநா�கில�, -னி< எலா� நீ�தா�; 
ெபா� திணி�தன மதி9ைட இலAைக ஊ! ;��தா�. 6.31.35 
 
$டண� அர�றி அ2த� 
 
அர�க� ஏகினா�; $டண� வா*திற�� அர�றி 
இர�க� தா� என இல��வ� இைண அ7� தல�தி�, 
கர�க� ஆகலா� காத@� $E�தன� க9E�தா�; 
�ர�� ெவ5ள-� தைலவ/� �யாிைட� �ளி�தா!. 6.31.36 
 
$டண� இற�க� �ணிய6 சா�ப� நி4�தி ஒ�4 B4த� 
 
'ெபா�, அ/�;4 தா!� ;ய� ெபா/�பினா� ெபா�ற 
எ� இ/�� நா�? இற�ெப�, இ�கண��; எைன ஆK� 
ம� இ/�� இனி வாEகில� ' எ�றன� ம4க, 
'நி�. நி� 'எ�றன�, சா�பவ� உைர ஒ�4 நிகE���. 6.31.37 
 
அ%ம� ம/��மைல ெகாணர இல��வ� எ2வா� என� 
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'அ%ம� நி�க, நா� ஆ! உயி!�� இரA�த� அறிேவா? 
நிைன3� அ��ைண மா�திர��, உல� எலா� நிமி!வா�, 
விைனயி� ந�ம/�� அளி�கி�றா�; உயி!�கி�றா�, $ர�; 
திைன3� அ�ல� உ�4 அ2Aக�மி� ' எ�4 இட! தீ!�தா�. 6.31.38 
 
சா�ப� அ%ம%�� உண!�த அ%ம� விைரத� 
 
ம/�தி� காதல� மா!பிைட அ�; எலா� வாAகி, 
'இ/�திேயா, க7� ஏகைல? இளவைல இAங� 
வ/�த� காJேமா ம�னவ�? ' எ�றன� சா�ப�; 
க/�ைத உ�னி, அ�மா/தி உல� எலா� கட�தா�. 6.31.39 
 
மா/தி ம/�� மைல ெகாண!�தா� 
 
உ�தர திைசேம� ஓ7 உல� எலா� கட�க� பா*��, 
ெம*�த� ம/�� த�ைன, ெவ�ெபா+� ெகாண!�தா�, $ர�; 
ெபா*�த� இ� �றிெகடாேம ெபா� அற ேநா�கி, ெபா�ேபா� 
ைவ�த� வாAகி� ெகா#+ வ/த@� வ/�த� உ#ேடா? 6.31.40 
 
இல��வ� எ2த� 
 
த�த ந� ம/�� த�ைன; தா��த� -�ன� ேவக� 
வ�த�, மா#டா!�� எ�லா� உயி!த/� வல�த� எ�றா�. 
ெநா�தவ! ேநா< தீ!�க6 சிறி� அ�ேறா? ெநா7யி� -�ேன, 
இ�திர� உலக� ஆ!�க, எ2�தன� இைளய $ர�. 6.31.41 
 
எ2�த இல��வ� அ%மைன� த2வி $டண� நல� அறி�� மகிEத� 
 
எ2�� நி�4 அ%ம� த�ைன இ/ைகயா� த2வி, எ�தா*! 
வி2�தில� அ�ேறா ம�4 அH $டண�! 'எ�ன, வி�மி� 
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ெதா2� �ைணயவைன ேநா�கி, �J�க-�, �ய/� நீAகி, 
'ெகா2�தி3� மீ#டா5; ப�டா� அர�க� 'எ�4 உவைக ெகா#டா�. 6.31.42 
 
வானர� தைலவ!க5 அ%மைன� ;கE��வி�+ இராமைன6 சா!த� 
 
'த/ம� எ�4 அறிஞ! ெசா�9� தனி�ெபா/5 த�ைன இ�ேன 
க/ம� எ�4 அ%ம� ஆக� கா�7ய த�ைம க#டா�, 
அ/ைம எ� எம/��? அ�மா! அற� ெவ�9�, பாவ� ேதா���, 
இ/ைம3� ேநா�கி� 'எ�னா, இராம�பா� எ2�� ெச�றா!. 6.31.43 
 
த�ைன வானர� தைலவ! வணAக� க#ட இராம�, 'விைள�த� எ� 'என� 
 
ஒ�4 அல பல எ�4 ஓA�� உய!பிண�� உ�ப! ஒ�4� 
��4க5 பல<� ேசாாி� �ைரகட� அைன���, தாவி6 
ெச�4 அைட��, இராம� த�ைன� தி/வ7 வண�க� ெச*தா!; 
ெவ�றியி� தைலவ!� க#ட இராம� 'எ� விைள�த�? 'எ�றா�. 6.31.44 
 
சா�பனா� நிகE�ததறி�� இராம� அ%மைன வாE��த� 
 
உ�ற� -2� ேநா�கி ஒழி< அற, உண!வி� ஊ�ற6 
ெசா�றன� சா�ப�; $ர� அ%மைன� ெதாடர� ;�@, 
ெப�றென� உ�ைன; எ�ைன ெபறாதன? ெபாிேயா*! எ�4� 
அ�4 இைட ஈ4 ெச�லா ஆ3ைள ஆக 'எ�றா�. 6.31.45 
 
இல��வ� இராமைன6 சா!த� 
 
;ய�ெபாழி அ/வி� க#ண�, ெபா/மல� ெபாA�கி�றா�, 
உயி!;ற�� ஒழிய நி�ற உட� அ�ன உ/வ� த�பி 
�ய!தம�� உதவி, மீளா� �ற�க� ெப�4 உய!�த ெதா�ைல� 
தயரத� க#டா� ஒ�த த�-ைன� ெதா2� சா!�தா�. 6.31.46 
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இராம� இல��வைன� த2வி� பாரா�+த� (9717-9718) 
 
இளவைல� த2வி, 'ஐய! இரவித� �ல���� ஏ�ற 
அள<, த� அைட�ேதா!�� ஆகி, ம� உயி! அளி��� த�ைம; 
�ள< இய� ெதாAகலா*! நீ அ�ன� �ணி�தா* எ�றா�, 
அளவிய� அ�4; ெச*த�� அ+�பேத ஆ�� அ�ேற. 6.31.47 
 
';ற< அத� ெபா/�டா� யா�ைக ;# உற அாி�த ;�ேத5 
அறவ%�, ஐய! நி�ைன நிக!�கில�; அ�பா� நி�ற 
பிற இனி உைர�ப� எ�ேன? ேப! அ/ளாள! எ�பா! 
கறைவ3� க�4� ஒ�பா!, தம!�� இட! காணி� 'எ�றா�. 6.31.48 
 
இராம� இல��வன� ேபா!�ேகால� நீ�கி இைள�பா4த� 
 
சா@ைக -தல ஆன ேபா!�பர� தாAகி�4 எ�லா� 
நீ� நிற ஞாயி4 அ�ன ெந7யவ� -ைறயி� நீ�கி, 
ேகா� ெசாாி த%<� ெகா�ற அ%ம� ைக� ெகா+��, ெகா#ட� 
ேம�நிைற ��றி� நி�4 ெம*�ெம@< ஆ�ற� உ�றா�. 6.31.49 
-------------- 
 
6.326.326.326.32        வானர! கள� கா# படல�    வானர! கள� கா# படல�    வானர! கள� கா# படல�    வானர! கள� கா# படல�    9722 9722 9722 9722 ––––    9757 (36)9757 (36)9757 (36)9757 (36)    
 
F�கிாீவ� வானர ேசைனேயா+ இராமைன வணAகி இற�த அர�காி� ெப/�ைக 
ேநா�கி� திைக�த� 
 
ஆயபி�, கவியி� ேவ���, அள�ப/� தாைனேயா+� 
ேமயின�, இராம� பாத� விதி-ைற வணAகி, $�த 
தீயவ! ெப/ைம ேநா�கி, ந+�க-�, திைக�;� உ�றா�, 
ஓ*<4 மன�தா� ஒ�4� உைர�தில�, நாண� உ�றா�. 6.32.1 
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இராம� F�கிாீவைன $டணேனா+ ெச�4 கள�ைத� கா# என� 
 
'�#+ எ2 ேசைன ெவ5ள� உல� ஒ/ ��றி� ேம9� 
நீ#+ உள� அதைன, ஐய! எAஙன� நிமி!�த�? 'எ�ன 
I# திர#+ அைனய தி#ேதா5 Nாிய� சி4வ� ெசா�ல� 
'கா#7நீ, அர�க! ேவ�த� த�ெனா+� கள�ைத 'எ�றா�. 6.32.2 
 
ேபா!�கள� கா�சிைய� க#ட வானர!களி� நிைல 
 
ெதா2தன! தைலவ! எ�லா�, ேதா�றிய காத� I#ட 
'எ2க 'என விைரவி� ெச�றா!, இராவண�� இளவேலா+� 
க2ெகா+ ப/��� பா4� ேப*கK� கணAக5 ம�4� 
�2விய கள�ைத� க#ணி� ேநா�கின! �J�க� ெகா#டா! 6.32.3 
 
கள� கா�சிைய� கா�+மா4 $டணைன வானர! ேவ#+த� 
 
ஏAகினா!; ந+�க� உ�றா!; இைர�� இைர��. உ5ள� ஏற, 
$Aகினா!; ெவ/வ9�றா!; வி�மினா!; உ5ள� ெவ�ப, 
ஓAகினா!; ெம5ள ெம5ள உயி! நிைல��, உவைக ஊற 
ஆA� அவ! உ�ற த�ைம யா! அறி�� அைறய கி�பா!? 6.32.4 
 
ஆயிர� ப/வ� க#டா� கா�சி�� ஓ! கைரயி�4 அ�றா� 
ேமயின �ைறக5 ேதா4� வி�மின! நி�ப� அ�லா� 
பா*திைர� பரைவ ஏ2� கா#�4� பதக! எ�ன 
நீ இ/�� உைர�தி எ�றா!; $டண� ெநறியி� ெசா�வா�. 6.32.5 
 
இற��� நி��� யாைனகளி� கா�சிைய� கா�+த� 
 
காக� ப�த!6 ெசAகள� எA��, ெசறிகால 
ஓக�� அ�பி� ெபா�றின ேவ%�, உட� ஒ�றி, 
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ேமக6 சAக� ெதா�� என $2� ெவளி இ�றி, 
நாக� ��ற� நி�றைம காணீ! நமரAகா5! 6.32.6 
 
யாைனகளி�ேம� $ர!க5 இற�� கிட��� கா�சி 
 
'ெவ�றி6 ெசAக# ெவ�ைம அர�க! மிைச ஊ!வ 
ஒ�றி�� ஒ�4 உ�4 அ�; தைல�ப�+ உயி! RAக�, 
ெபா�றி6 சிAக�, நாக அ+�க�, ெபா@கி�ற 
��றி� �:F� த�ைம நிக!��� �றிகாணீ!. 6.32.7 
 
மா#ட $ராி� -கமல!6சி 
 
'அளியி� ெபாA�� அAகண� ஏ<� அயி� வாளி� 
களியி� ப�டா!, வா5-க�, மி�%� கைரயி�ல, 
;ளின� தி�7� க# அக� வாாி� கட� O�த 
நளின� காேட ஒ�பன கா#மி� நமரAகா5. 6.32.8 
 
�திைரக5 இ�லா� ேத!க5 இர�த ெவ5ள�தி� நாவா* ேபால� ேதா�4த� 
 
'Oவா* வாளி6 ெச� எறி காைல� பாிெபா�ற, 
ேகாவா* வி#ேச! ெவ#ெகா7 தி# காெலா+ Bட, 
மாவா* தி#ேத! ம#+தலா� நீ!, மறிேவைல 
நாவா* மான6 ெச�வன கா#மி� நமரAகா5; 6.32.9 
 
யாைனக5 உயிேரா+� இர�த ெவ5ள�ேதா+ கடைலயைடத� 
 
'ஒ2கி� பா3� -�மத ேவழ� உயிேரா+� 
எ2கி�கி�லா6 ெச�;ன� ெவ5ள�திைட ஈ!�ப, 
பழகி�4 இ�லா� ப�திைர IA�� பட!ேவைல 
-2கி� ேதா�4� மீ� அரF ஒ��� -ைற காணீ!. 6.32.10 
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கவ�தமா+த� 
 
'கட�கா! எ�ன� ெபாA� கவ�த�ெதா+ ைகக5 
ெதாட�கா நி��� ேப*, இலய�தி� ெதாழி� O#ட 
மட�� ஓ< இ�லா வா! ப7ம� B�� அைமவி�பா�, 
நட�கா� கா�+� க#Jள! ஒ��� நமரAகா5! 6.32.11 
 
நர�;� ெதாட�கிலக�ப�ட ேப* ந2வி� ேபாத� 
 
'ம2வி� B! வா* வ� ப� இ+�கி� வய $ர! 
�2வி� ெகா#ட� நா7 ெதாட�கா� ெபாறி B�7� 
த2வி� ெகா5ள, க5ள மன� ேப* அைவத5ளி 
ந2வி6 ெச�9� இய�பின கா#மி� நமரAகா5. 6.32.12 
 
இற�� மாறி $E�� கிட��� இ/ யாைனக5 இ/தைல ெப�ற ஒ/ விலA�ேபால� 
காண�ப+த� 
 
ெபா�னி� ஓைட மி�பிறE ெந�றி� ;க!ேவழ�, 
பி�%� -�%� மாறின $Eவி� பிைண< உ�ற, 
த�னி� ேநரா� ெம* இ/பா9� தைலெப�ற 
எ�%� த�ைம�� ஏ*வன ப�ேவ4 இைவ காணீ!. 6.32.13 
 
ேகாப� கன� எாிகி�ற அர�காி� வா*க5 ஓம �#ட� ேபா9த� 
 
'நாம� தி# ேபா! -�றிய ேகாப நைக நா4� 
பாம� ெதா�நீ! அ�ன நிற�ேதா! ப�வா*க5, 
Iம� ேதா+� ெவAகன� இ�%� Fட!கி�ற 
ஓம� �#ட� ஒ�பன ப�ேவ4 இைவ காணீ!. 6.32.14 
 
இர�த ெவ5ள�தி� $E�� கிட��� யாைனகளி� ெகா�;க5 
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மி�%� ஓைட ஆட� வய� ேபா! மிட� ேவழ� 
க�ன� �ல�� உ�றன ெவ#சாமைர காணீ!; 
ம�%� மாநீ!� தாமைர மீதி� மகிE< எ*தி 
அ�ன� ெம�ல� �:Fவ ஒ�கி�றன வ�மா! 6.32.15 
 
'ஓளி� -�றா� உ�4 உய! ேவழ�� ஒளி! ெவ# ேகா+ 
ஆளி� -�றா6 ெச�;ன� ெவ5ள�தைவ காணீ!; 
ேகாளி� -�றா6 ெச�க/5 ேமக� �2வி�க# 
நாளி� -�றா ெவ#பிைற ேபா9� நமரAகா5! 6.32.16 
 
$ர!களி� க#ெணாியா� ெவ�த தைசைய� ேப*க5 உ#+ மகிEத� 
 
'ெகா73� வி�9�, ேகாெலா+ த#+�, �விேத/�, 
�7யி� பாத� ��றி�மிைச� ேதா� விசி3� F�+ 
ஒ7வி� ெவ*ேயா! க# எாி ெச�ல, உட� ெவ�த 
த7 உ#+ ஆ7� Bளி த7�கி�றன காணீ!. 6.32.17 
 
மகர மீ�க5 �/தி ெவ5ள�ைத� கடெலன ம/#+வ�� த�ைம� க#+ 
யாைனக5 ஓ+வதா� உ#ைம3ண!�� மீள� 
 
'சகர -�நீ! ெச�;ன� ெவ5ள� த+மாற, 
மகர� த�மி� வ�தன காணா, மன� உ�கி6 
சிகர� அ�ன யாைனக5 ஓ76 ெசல, நாணி� 
நகர� ேநா�கி6 ெச�வன கா#மி� நமரAகா5. 6.32.18 
 
வி#ணி� இற�த அர�க! உட�; த�ேம� $E�தைமயா� ம#ணி� ெச�வா! 
மடAகி $E�� மீள-7யா� வ/��� நிைல 
 
'வி#ணி� ப�டா! ெவ�; உறE காய� பல, ெம�ேம� 
ம#ணி� ெச�வா! ேமனியி� $ழ, மைற<�றா!, 
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எ#ணி� தீரா அ�னைவ நீ��� மிட� இ�லா! 
க#ணி� ேதா�றா! வி�மி உழ��� ப7காணீ!. 6.32.19 
 
அர�க!களி� இர�ததாைர ப�ட உ6சி6 Nாிய� உதய Nாியனாக� ேதா�4ைக 
 
'அ6சி� தி#ேத! ஆைனயி� மாேம� காலாளி� 
ெமா*6F6 ெச�றா! ெமா* �/தி� தாைரக5 -�ட, 
உ6சி6 ெச�றா� ஆயி%� ெவ*ேயா�, உதய�தி� 
�6சி6 ெச�றா� ஒ�� உள� ஆ�� �றிகாணீ!. 6.32.20 
 
அர�காி� இர�த�ப�ட ச�திர� Nாியைன� ேபா9த� 
 
கா� ேதா* ேமனி� க#டக! க#ட� ப+காைல, 
"ஆேறா! " எ�ன, வி#பட! ெச:ேசாாி அ� ஆகி, 
ேவறா* நி�ற ெவ#மதி ெசAேகE நிற� வி�மி, 
மா4 ஓ! ெவ*ேயா� ம#டல� ஒ�கி�ற� காணீ!. 6.32.21 
 
�/தி�கட� ப7�த பறைவகளி� சிற�க5 �ளி�த �/தி� �ளிகைள� தாAகி� 
கானி9� காவி9� உ5ள மல!கK� வ#+கK� ெச�நிற� ெப4தல 
 
வா�நைனய, ம#நைனய, வள!�� எ2�த  
      ெகா2A�/தி மகர ேவைல 
தா� நைன<�4 எ2� பறைவ6சிைற ெதளி�த  
         ;�மைழயி� �5ளிதாAகி, 
மீ� அைனய ந4� ேபா�� விைர அ/���  
         சிைற வ#+�, நிற�ேவ4 எ*தி, 
கானக-� க7ெபாழி9� -றி ஈ�ற ேபா�4  
          ஒளி!வ கா#மி�! கா#மி�! 6.32.22 
 
இர�த ஆ4 ேபரா4 ேபா�றைம 
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'வைர ெபா/த மத யாைன� �ைணம/�;�  
             கிள!-���, மணி3�, வாாி, 
திைர ெபா/� ;ற� �வி�ப� திறAெகா5பைண மர�  
           உ/�7, சிைற�;5 ஆ!�ப, 
Rைர, ெகா73�, ெவ#�ைட3� சாமைர3� என6Fம��,  
             பிண�தி� ேநா�ைம� 
கைர ெபா/� கட� ம+��� க+A�/தி� ேப!யா4  
            கா#மி�! கா#மி�! 6.32.23 
 
'க*���ற� ெப/Aகைரய, நி/த!;ய�  
            க�ெசறி�த, கத@� கான, 
ெமா*கி�ற பாி�திைரய, -ர#காி�ைக�  
           ேகா5மாவ, -ளாி�கானி� 
ெந*�கி�ற வா�-க�த, வி2� �டாி�  
           பாசைடய, நிணெம� ேச�ற, 
உ*�கி�ற உதிரநீ! அக��ளAக5 உல�;  
             இற�த உைவ3� கா#மி�. 6.32.24 
 
ேபா!�கள� ம/த நில� ேபா�கி�ற� 
 
'ெந+�பைடவா5 நா:சி� உ2 நிண6 ேச�றி�  
         உதிரநீ! நிைற�த கா�பி�, 
க+�பக+ ப7கிட�த க/�பர�பி�, இனம5ள!  
         பர�த ைகயி�, 
ப+Aகமல மல!நா4 -7கிட�த ெப/Aகிட�ைக,  
         பர�த ப#ைண� 
தட�பைணயி�, ந4�பழன� த2வியேத என�  
         ெபா@3� தைக3� கா#மி�. 6.32.25 
 
இர�த� பர�பி� Fழிக5 ேதா�4வைத� கா�+த� 
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ெவளி� தீ!�த வைர ;ைர3� அட� அர�க!  
            உட�விழ<�, $ர� வி�@� 
ஒளி4 ஈ!�த -2ெந+நா# உ/ேம4 பலபட<�,  
              உலக�கீ#+ 
நளி� தீ!�த நாக;ர� ;�� இழி�த பகழிவழி,  
              நதியி� ஓ7 
களி4 ஈ!��� ;கம#+� க+A�/தி� தட:Fழிக5  
           கா#மி�! கா#மி�! 6.32.26 
 
இராம� அ�; அர�க/ட@� தAகாம� ெச�றைம 
 
"ைக�தல-�, கா�திர-�, க/Aக2��� ெந+�;ய-�,  
         உர-�, க#7�� 
எ*�திலேபா*, திைசக5ெதா4� இ/நில�ைத� கிழி��  
            இழி�த எ�னி� அ�லா�, 
ம�தகாி வயமாவி� வா5நி/த! ெப/Aகட@�  
           ம�4 இH வாளி 
ைத��ளதா* நி�ற� என ஒ�ேற3� கா#பாிய  
            தைக3� கா#மி�. 6.32.27 
 
ம7�� கிட�த ம�த யாைனக5 
 
'�-த� நா4� மத�தன B�றன 
ச-தேரா+ ம7�தன சா!த/� 
திமிர மா அ�ன ெச*ைகய இ�திற� 
அ-தி� வ�தன ஐ இ/ ேகா7யா�. 6.32.28 
 
அய� ேவ5வியி� ேதா�றிய யாைனக5 
 
'ஏ4 நா�-க� ேவ5வி எ2�தன 
ஊ4� மாாி3� ஓA� அைல ஓத-� 
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மா4� ஆயி%� மாமதமா* வ/� 
ஆ4 மாறில ஆ4 இ/ ேகா7யா�. 6.32.29 
 
ஐராவத�தி� மரபி� வ�த யாைனக5 
 
'உயி! வற��� உதிர� வற�� த� 
மய! வற��� மத� மறவாதன 
;யலவ� திைச� ேபா!மத யாைனயி� 
இய� பர�பைர ஏE இ/ ேகா7யா�. 6.32.30 
 
வடதிைச யாைனயி� வழிவ�த யாைனக5 
 
'ெகாடா� நி�ற@� ெகா�ற ெந+�திைச 
எடா� நி�பன நா�ட� இைம�; இல 
வடா� தி�கி� மதவைரயி� வழி� 
கடா� -க�த -ளாி� கண�கவா�. 6.32.31 
 
வானவ!�� இைறவ� திைற த�தன 
ஆனவ!�க� ஓ! ஆயிர ேகா7யா�; 
தானவ!�� இைறவ� திைற த�தன 
ஏைனவ!�க� கண�� இல இHெவலா�. 6.32.32 
 
�திைரகளி� வைகக5 
 
பா�கட� ப#+ அமிEத� பய�த நா5 
ஆ!�� எ2�தன ஆயிர� ஆயிர� 
மா� கண� பாி ஈA� இைவ; மா4 உைவ 
ேம�கி� ேவைல வ/ணைன ெவ�றவா�. 6.32.33 
 
�ேபர�, வி:ைசய! ேவ�த� எ�பவைர ெவ�4 ெப�ற�திைரக5 
 
'இ/நிதி� கிழவ� இழ�� ஏகின 
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அாிய அ�பாி ஆயிர� ஆயிர�; 
விாிசின�� இக� வி:ைசய! ேவ�தைன� 
ெபா/� ப�றிய தாமைர ேபா9மா�. 6.32.34 
 
வானர� தைலவ!க5 கள� கா�சிைய வி+�� இராமைன அைடத� 
 
எ�4 காணி%� கா�7%� ஈ� இைற� 
��4 காணி%� ேகாளில� ஆதலா� 
நி�4 காJ�� ேநமியினா� உைழ6 
ெச�4 கா#�� எ�4 ஏகின! ெசHவிேயா!. 6.32.35 
 
அைனவ/� இராமன/கி� விய�;ட� இ/�த� 
 
ஆாிய� ெதா2� ஆA� அவ� பாAகாி� 
ேபா! இய�ைக நிைன�� எ2� ெபா�மலா! 
ேப! உயி!�ெபா+ இ/�தன!; பி�; உ4� 
காாிய�தி� நிைலைம கழ4வா�. 6.32.36 
--------  
 


