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சூாிேயாதய வ ணைன
தல்வன் ெபான் மகுடம் ெபா த்தலால்
தல்வன் ேபர் உவைகக்கு ந் வான்
உத ம் மகள் ேசர ஒள் மலர்க்
கதவம் ெசய்ய கரத்தின் நீக்கினான்.
சுக்கிாீவ

க்கு

சூட் ம்ப

4.8.1

இராமன் இலக்குவ

அ காலத்தில் அ ட்கு நாயகன்
மதி சால் தம்பிைய வல்ைல ஏவினான்
'கதிேரான் ைமந்தைன ஐய! ைககளால்
விதியால் ெமௗ

மிைலச்சுவாய்'எனா.

4.8.2

சூட் விழாவிற்கு ேவண் வன ெகாணர்க என
இலக்குவன் அ ம க்குக் கூ தல்
அப்ேபாேத அ ள் நின்ற அண்ண

ம்

க்குக் கட்டைளயி தல்

3
ெமய்ப்ேபார் மா தி தன்ைன' ர! நீ
இப்ேபாேத ெகாணர் இன்ன ெசய்விைனக்கு
ஒப் ஆம் யாைவ ம்'என் உணர்த்த
அவ்வாேற அ மன் ெகாணர்தல்
மண்
எண்
நண்

ம்.

4.8.3

ம் நீர் தல் மங்கலங்க ம்
ம் ெபான்
ஆதி யாைவ ம்
ம் ேவைலயில் நம்பி தம்பி ம்

திண்ணம் ெசய்வன ெசய்
இலக்குவன் சுக்கிாீவ

ெசம்மைல.

க்கு

4.8.4

சூட் தல்

மைறேயார் ஆசி வழங்க வான் உே◌ளார்
நைற ேதாய் நாள் மலர் வ நல்ெநறிக்கு
இைறேயான்தன் இைளேயான் அவ் ஏந்தைலத்
ைறேயார்

ல் ைற ெமௗ

சூட் னான்.

4.8.5

சூ ய சுக்கிாீவன் இராமைன வணங்கிய நிைலயில் இராமன், அவ

க்கு

உ திபயக்கும் அறி ைரகைளப் பகர்தல் (4224-4234)
ெபான்மா ெமௗ
ைனந் ெபாய் இலான்
தன் மானக் கழல் தா ம் ேவைலயில்
நல் மார்பில் த
ற் நாயகன்
ெசான்னான்
'ஈண்

நின்

ற்றிய ெசால் ன் எல்ைலயான்.

4.8.6

ஏகி, நீ நின் இயல் அைம இ க்ைக எய்தி,

ேவண் வ மரபின் எண்ணி,விதி ைற இயற்றி,

ர!

ண்ட ேபர் அரசுக்கு ஏற்றயாைவ ம் ாிந் , ேபாாில்
மாண்டவன் ைமந்தேனா ம்வாழ்தி! நல்தி வின் ைவகி.'

4.8.7

'வாய்ைம சால் அறிவின் வாய்த்தமந்திர மாந்தேரா ம்,
தீைம தீர் ஒ க்கின் வந்ததிறத் ெதாழில் மறவேரா ம்,
ய்ைம சால் ணர்ச்சி ேபணித் கள் அ ெதாழிைல ஆகிச்
ேசய்ைமேயா
' ைக உைடத்

அணிைம இன்றித்ேதவாின் தெர◌ிய நிற்றி.'
என்னின், உண் ெபாங்கு அனல் அங்கு என்

4.8.8
உன்

ம்

4
மிைக உைடத்

உலகம்;

ேலார்விைனய ம் ேவண்டற் பாற்ேற;

பைக ைடச் சிந்ைத யார்க்கும்,பயன் உ
நைக ைட

கத்ைத ஆகி,இன் உைர நல்கு, நாவால்.'

'ேதவ ம் ம ள்தற்கு ஒத்தெசயிர் அ
காவ

பண்பின் தீரா

க்கு உாிய

ெசல்வம், அஃ

என்றால்,அன்ன

4.8.9
உன்

க திக் காண் ;

ஏவ ம், இனிய நண்பர்,அயலவர், விரவார் என்
வைக இயேலார் ஆவர், ைனவர்க்கும், உலகம்

ன்றின்.'

4.8.10

'ெசய்வன ெசய்தல், யாண் ம்,தீயன சிந்தியாமல்;
ைவவன வந்த ேபா ம்வைச இல இனிய கூறல்,
ெமய் ெசாலல், வழங்கல் யா ம்,ேமவின ெவஃகல் இன்ைம,
உய்வன ஆக்கித் தம்ேமா உயர்வன உவந்
'சிறியர் என்

இகழ்ந்

ெசய்வாய்.'

4.8.11

ேநா ெசய்வன ெசய்யல்; மற் , இந்

ெநறி இகந் , யான் ஓர் தீைமஇைழத்தலால், உணர்ச்சி நீண் ,
குறிய

ஆம் ேமனி ஆயகூனியால், குவ த் ேதாளாய்!

ெவறியன எய்தி, ெநாய்தின்,ெவம்

யர்க் கட ன்

ழ்ந்ேதன்.

4.8.12

'மங்ைகயர் ெபா ட்டால் எய் ம்மாந்தர்க்கு மரணம், என்றல்,
சங்ைக இன்

உணர்தி; வா ெசய்ைகயால் சா

அங்கு அவர் திறத்தினாேன,அல்ல
எங்களில் காண்

தாய்" என, இனி
ஆய

தன்ைம ேய

உவைம உண்ேடா?'
எ த்

4.8.13

நல்கும்

ேபணத்தாங்குதி தாங்கு வாைர;
ம்,அற வரம் இகவா வண்ணம்,

தீயன வந்த ேபா ,சு தியால் தீைமேயாைர.'
'இறத்த

ம்,

ம் பழி ம் ஆதல்

அன்ேற;இதற்கு ேவ

"நாயகன் அல்லன், நம்ைமநனி பயந்

ம்; இன்

ம் பிறத்தல் தா

4.8.14

ம்என்பன இரண் ம், யாண் ம்,

திறத் ளி ேநாக்கின், ெசய்தவிைனதரத் தெர◌ிந்த அன்ேற?
றத்

இனி உைரப்ப

அறத்தினி

என்ேன?" வின்ேமல் னிதற் ேக

இ தி வாழ் நாட்குஇ தி; அஃ

உ தி" என்ப.'

ம்,
4.8.15
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'ஆக்க ம், ேக ம், தாம் ெசய்அறத்ெதா
ேபாக்கி, ேவ

உண்ைம ேதறார்,ெபா

தாக்கின ஒன்ேறா

பாவம் ஆய
அ ம் லைம

ேலார்;

ஒன் த க்கு உ ம் ெச வில், தக்ேகாய்!

பாக்கியம் அன்றி, என் ம்,பாவத்ைதப் பற்றல் ஆேமா?'
'இன்ன

தைகைம என்ப;இயல் ளி மரபின் எண்ணி,

மன் அரசு இயற்றி, என்கண்வ
பின்
ன்

4.8.16

ற,

ழி, மாாிக் காலம்

ைறயின், உன்தன்ெப ங்கடற் ேசைனேயா ம்

தி, ேபாதி'என்றான்சுந்தரன்; அவ

கிட்கிந்ைத நகரத்தில் தம் டன் வந்

ம் ெசால்வான்.

சிலநாள் தங்கும்ப

4.8.17
சுக்கிாீவன் இராமைன

இைறஞ்சி ேவண் தல் (4236-4237)
'குரங்கு உைற இ க்ைக என்
அரங்கு உ

ம்குற்றேம குற்றம் அல்லால்,

றக்க நாட் க்குஅரசு எனல் ஆய

அன்ேற,

மரம் கிளர் அ விக் குன்றம்?வள்ளல்! நீ, மனத்தின் எம்ைம
இரங்கிய பணி யாம் ெசய்ய,இ த்தியால் சில நாள், எம்பால்.'
'அாிந்தம! நின்ைன அண்மி,அ

4.8.18

க்கும் உாிேயம் ஆகிப்

பிாிந் ேவ எய் ம் ெசல்வம்ெவ ைமயின் பிறி ஒன்றாேமா?
க ந்தடங் கண்ணினாைளநாடல் ஆம் காலம் கா ம்
இ ந் , அ ள் த தி எம்ேமா 'என்

அ

இைணயின்

ழ்ந்தான்.'

4.8.19

இராமன் தான் கிட்கிந்ைத நகாில் தங்கியி க்க ஒண்ணாைமையத் தெர◌ிவித்தல்
(4238-4242)
ஏந்த

ம் இதைனக் ேகளா,இன் இள

வல் நாற,

ேவந்

அைம இ க்ைக, எம்ேபால்விரதியர் விைழதற்கு ஒவ்வா;

ேபாந்

அவண் இ ப்பின், எம்ைமப்ேபாற்றேவ ெபா

ேதர்ந்

இனி

'ஏழ் இரண்

இயற் ம் உன்தன்அரசியல் த மம் தீர்தி.
ஆண் , யான் ேபாந் எாி வனத்

ேபாமால்;
4.8.20

இ க்க ஏன்ேறன்;

வாழியாய்! அரசர் ைவகும்வள நகர் ைவகல் ஒல்ேலன்;

6
பாழி அம் தடம் ேதாள்

ர!பார்த்திைல ேபா

யாழ் இைச ெமாழிேயா

ம் அன்ேற!

அன்றி,யான் உ ம் இன்பம் என்ேனா?'

4.8.21

"ேதவி ேவ அரக்கன் ைவத்தேசமத் ள் இ ப்பத் தான் தன்
ஆவி ேபால் ைணவேரா ம்அளவிடற்கு அாிய இன்பம்
ேமவினான் இராமன்" என்றால்,ஐய! இவ் ெவய்ய மாற்றம்
வைக உலகம்

ற் ம்காலத் ம்

ற்ற வற்ேறா?'

4.8.22

'இல் அறம்

றந்திலாேதார்இயற்ைகைய இழந் ம், ேபாாின்

வில் அறம்

றந் ம் வாழ்ேவற்கு,இன்னன ேமன்ைம இல்லாச்

சில் அறம்; ாிந்

நின்றதீைமகள் தீ மா ,

நல் அறம் ெதாடர்ந்த ேநான்பின்,நைவ அற ேநாற்பல் நா

ம்.'

4.8.23

'அரசியற்கு உாிய யா ம்ஆற் ழி ஆற்றி, ஆன்ற
திைரெசயற்கு உாிய ேசைனக்கடெலா ம் திங்கள் நான்கின்
விரசுக, என்பால்; நின்ைனேவண் ெனன்,

ர!'என்றான்,

உைரெசயற்கு எளி ம் ஆகி,அாி ம் ஆம் ஒ க்கில் நின்றான்.
சுக்கிாீவன் இராமன
மறித்

ஒ

ெசால்

க்கு உடன்பட் ச் ெசல்

மாற்றம் கூறான்,'வான் உயர் ேதாற்றத்

குறிப் அறிந்

ஒ கல் மாேதாேகா

வணங்கிய அங்கத
வா

காதல

அன்னான்

தாழ்ந்

ன்பம் உன்னாக்கவிக் குலத்
க்கு இராமன் அறி

ம், ஆண் ,மலர் அ

தல்

இலர் ஆதல்'என்னா,

ெநறிப் படர் கண்கள் ெபாங்கிநீர்வர, ெந
ெபாறிப்ப அ ந்

4.8.24

அரசன் ேபானான்.

4.8.25

உைர பகர்தல்

வணங்கினாைன,

நீல மா ேமகம் அன்னெந யவன் அ ளின் ேநாக்கி,
'சீலம் நீ உைடைய ஆதல்,இவன் சி
லேம தந்த

தாைத என்னா,

ந்ைத ஆம் என, ைறயின் நிற்றி.'

அங்கதன் ெசன்றபின் அ
பணித்தல்

மைன ம் சுக்கிாீவ

4.8.26
டன் ெசல்

ம்ப

இராமன்

7
என்ன, மற்

இைனய கூறி,'ஏகு அவன் ெதாடர'என்றான்;

ெபான் அ

வணங்கி, மற்

அப் கழ் உைடக் குாிசில் ேபானான்;

பின்னர், மா திைய ேநாக்கிப்'ேபர் எழில்

ர! நீ ம்,

அன்னவன் அரசுக்கு ஏற்ற ஆற் தி, அறிவின்'என்றான்.
இங்கி ந்

நின்பணி ெசய்ேவன்'என அ

ெபாய்த்தல் இல் உள்ளத்
'இத்தைல இ ந்

4.8.27

மன் கூ தல்

அன் ெபாழிகின்ற ணர்ச்சியா

ம்

நாேயன்,ஏயின, எனக்குத் தக்க

ைகத்ெதாழில் ெசய்ெவன்'என் ,கழல் இைண வணங்கும் காைல,
ெமய்த்தைல நின்ற

ரன்இவ் உைர விளம்பி விட்டான்.

4.8.28

இராமன் அதைன ம த் ைரத்தல் (4247-4248)
'நிரம்பினான் ஒ வன் காத்தநிைற அரசு இ தி நின்ற
வரம் இலா
அ ம் வ நல

அதைன, மற்

ஓர்தைலமகன் வ தின் ெகாண்டால்,

ம் தீங்கும்;ஆக ன், ஐய! நின்ேபால்

ெப ம் ெபாைற அறிவிேனாரால்நிைலயிைனப் ெப வ

அம்மா!

4.8.29

'ஆன்றவற்கு உாிய ஆயஅரசிைன நி வி, அப்பால்,
ஏன் எனக்கு உாிய ஆயக ம ம் இயற்றற்கு ஒத்த
சான்றவர் நின்னின் இல்ைல;ஆகலால், த மம் தாேன
ேபான்ற நீ, யாேன ேவண்ட,அத்தைல ேபாதி'என்றான்.
அ

4.8.30

மன் கிட்கிந்ைதக்குச் ெசல்ல, இராம இலக்குவர் ேவெறா

ஆழியான் அைனய கூற,'ஆைண ஈ

மைலைய அைடதல்

ஆகின், அஃேத,

வாழி! யான் ாிேவன்'என் ,வணங்கி மா தி ம் ேபானான்;
சூழிமால் யாைன அன்னதம்பி ம் தா
ஊழி நாயக
இராமன
4251)

ம், ேவ

ம், ெதால்ைல

ஓர்உயர்தடங் குன்றம் உற்றான்.

அ ள் ெபற் ச் சுக்கிாீவன் கிட்கிந்ைதயில் இ ந்

4.8.31
அரசு ாிதல் (4250-

8

ஆாியன் அ ளின் ேபாய் அவ்அகல்மைல அகத்தன் ஆய
சூாியன் மக

ம், மானத் ைணவ ம், கிைள ம் சுற்ற,

தாைரைய வணங்கி, அன்னாள்தாய் என, தந்ைத

ந்ைதச்

சீாியன் ெசால்ேல என்ன,ெசவ்விதின் அரசு ெசய்தான்.
வள அரசு எய்தி, மற்ைறவானர

4.8.32

ரர் யா ம்

கிைளஞாின் உதவ, ஆைணகிளர் திைச அளப்ப, ேகே◌ளா ,
அள

இல ஆற்றல் ஆண்ைமஅங்கதன், அறம் ெகாள் ெசல்வம் அத்

இளவரசு இயற்ற ஏவி,இனிதினின் இ ந்தான், இப்பால்.

4.8.33

இராமன் இலக்குவன் அைமத்த தவச் சாைலயில் தங்கியி த்தல்
வள்ள

ம் அவண் நின்

ஏகி,மதங்கன

இ க்ைக ஆய

ெவள்ள வான் கு மிக் குன்றத் ஒ சிைற ேமவி, ெமய்ம்ைம
அள்
காதல் தம்பிஅன்பினால் அைமக்கப் பட்ட
எள்ளல் இல் சாைல எய்திஇனிதினின் இ ந்த காைல.

4.8.34

--------------4.9 . கார்காலப் படலம் (4253- 4371)
சூாியன் தென◌் திைசயில் ஒ ங்கிய
மா இயல் வட திைச நின் மானவன்
ஓவியேம என ஒளிக் கவின் குலாம்
ேதவிைய நா ய ந்தித் தென◌் திைசக்கு
ஏவிய
க

என இரவி ஏகினான்.

4.9.1

கில் பரவிய ேதாற்றம்

ைப அைணப் பல தைல பாந்தள் ஏந்திய
ெமாய்ந் நிலத் தகளியில் ழங்கு நீர்ெநயின்
ெவய்யவன் விளக்கமா ேம ப் ெபான் திாி
ைம அ த் ெதாத்த
வானம் இ ண்

மைழத்த வானேம.

சூாிய ஒளி மைறதல்

4.9.2

9
நண்
கண்

தல் அ ங் கடல் நஞ்சம் ங்கிய
தல் கண்டத்தின் காட்சி ஆம் என

விண் அகம் இ ண்ட ; ெவயி
தண்ணிய ெம

ன் ெவம் கதிர்

ந்தன; தைழத்த ேமகேம.

4.9.3

வானமி ண்டைமக்கு உவைம
நஞ்சினின் நளிர் ெந ங்கட ன் நங்ைகயர்
அஞ்சன நயனத்தின் அவிழ்ந்த கூந்த ன்
வஞ்சைன அரக்கர்தம் வ வின் ெசய்ைகயின்
ெநஞ்சினின் இ ண்ட

நீல வானேம.

4.9.4

மின்னல்
நாட்களின் நளிர் கடல் நாரம் நா உற
ேவட்ைகயின் ப கிய ேமகம் மின் வ
வாள் ைககள் மயங்கிய ெச வின் வார்மதப்
ட்ைககள் நிைறந்த ண் திறப்ப ேபான்றேவ.

4.9.5

நீல்நிறப் ெப ம் காி நிைரத்த நீர்த் என
சூல்நிற கில் குலம் வன்றி சூழ்திைர
மால்நிற ெந ங்கடல் வாாி ாிவான்
ேமல் நிைறந் ள

என

அாிப்ெப ம் ெபயரவன்

ழக்க மிக்கேத.

4.9.6

த ேனார் அணி

விாிப்ப ம் ஒத்தன; ெவற் மீ

தீ

எாிப்ப ம் ஒத்தன; ஏசு இல் ஆைசகள்
சிாிப்ப ம் ஒத்தன; தெர◌ிந்த மின் எலாம்.

4.9.7

மாதிரக் க மகன் மாாிக் கார்மைழ
யாதி ம் இ ண்ட விண் இ ந்ைதக் குப்ைபயின்
கூதிர் ெவங்கால் ெந ந்
த்திக் ேகாள் அைமத்
ஊ

ெவங்கனல் உமிழ் உைல ம் ஒத்தேவ.

4.9.8

சூ ன மணி
த் களில் விஞ்ைசயர்
கூ உைற நீக்கிய கு தி வாட்க ம்
ஆ வ ெபயர்ெதா ம் ஆைச யாைனயின்
ஓைடகள் ஒளி பிறழ்வன ம் ஒத்தேவ.

4.9.9

10

பிாிந் உைற மகளி ம் பிலத்த பாந்த ம்
எாிந் உயிர் ந ங்கிட இரவியின் கதிர்
அாிந்தன ஆம் என அசனி நா என
விாிந்தன திைசெதா ம் மிைசயின் மின் எலாம்.

4.9.10

எண்வைக நாகங்கள் திைசகள் எட்ைட ம்
நண்ணின நா வைளத்தைனய மின் நக;
கண்ணன் ெமய்வ
எனக் க கு கார்விசும்
உள்நிைற உயிர்ப் என ஊைத ஊதின.

4.9.11

தைலைம ம் கீழ்ைம ம் தவிர்தல் இன்றிேய
மைலயி ம் மரத்தி ம் மற் ம் ற்றி ம்
விைல நிைனந் உளவழி விலங்கும் ேவைசயர்
உைல

உ ம் மனம் என உலாய ஊைதேய.

4.9.12

அ ங்கு மகளிர் தம் அன்பர்த் தீர்ந்தவர்
ங்கு
ணர் ைல ெகாதிப்பப் க்கு உலாய்
ெகா ங்குைறத் தைச என ஈர்ந் ெகாண் அ
வி ங்கு

ேபய் என வாைட

ங்கிற்ேற.

4.9.13

ஆர்த் எ
கள் விசும் அைடத்தலா ம் மின்
கூர்த் எ வாள் எனப் பிற ம் ெகாட்பி ம்
தார்ப் ெப ம் பைணயின் விண் தழங்கு தாவி ம்
ேபார்ப் ெப ங் களம் எனப் ெபா ந்த

உம்பேர.

4.9.14

மைழ ெபாழிதல்
இன் நைகச் சனகிையப்பிாிந்த ஏந்தல்ேமல்,
மன்மதன் மலர்க் கைணவழங்கினான் எனப்
ெபான்ெந ங் குன்றின்ேமல்ெபாழிந்த தாைரகள்
மின்ெனா ந்

வன்றினேமக ராசிேய.

கல் இைடப்ப ம்

4.9.15

ளி திவைல கார் இ

வில் இைடச்சரம் என விைசயின் ழ்ந்தன;
ெசல் இைடப்பிறந்த ெசங்கனல்கள் சிந்தின
அல் இைட மணி சிறந்

அழல் இயற்றல் ேபால்.

4.9.16

11

மள்ளர்கள் ம பைட மான யாைனேமல்
ெவள்ளிேவல் எறிவன ேபான்ற ேமகங்கள்;
தள்ள ம் ளிபடத் தகர்ந் சாய்கிாி
ள்ளி ெவங் கடகாி ரள்வ ேபான்றேவ.
வானி

த

4.9.17

ெந ங் க ப் வில்; மைழ

மீன் இ ெகா யவன்; பகழி ழ் ளி;
தான் ெந ஞ் சார் ைண பிாிந்த தன்ைமயர்
ஊ

ைட உடம் எலாம் உகுத்த

ஒத்தேத.

4.9.18

தீர்த்த ம் கவிக ம் ெசறிந் நம்பைக
ேபர்த்தனர் இனி எனப் ேபசி வானவர்
ஆர்த் என ஆர்த்தன ேமகம் ஆய்மலர்
ர்த்தன ஒத்தன

ள்ளி ெவள்ளேம.

4.9.19

வண்ண வில் கர தலத் அரக்கன் மண்ெணா
விண்ணிைடக் க
ெகாண் ஏகும் ேவைலயில்
ெபண்ணி க்கு அ ங்கலம் அைனய ெபய்வைள
கண் எனப் ெபாழிந்த

கால மாாிேய.

4.9.20

பரஞ்சுடர்ப் பண்ணவன் பண் விண்ெதாடர்
ரம்சுட வி சரம் ைர ம் மின் இனம்
அரம் சுடப் ெபாறிநிமிர் அயி ன் ஆடவர்
உரம் சுட உைளந்தனர் பிாிந் ே◌ளார் எலாம்.

4.9.21

ெபா ள்தரப் ேபாயினர்ப் பிாிந்த ெபாய் உடற்கு
உ ள்த ேதர் மிைச உயிர்ெகாண் உய்த்தலால்
ம ள்த பிாிவின் ேநாய் மாசுணம் ெகடக்
க டைனப் ெபா வின கால மாாிேய.

4.9.22

ழங்கின ைற ைற ாிேமகம் நீர்
வழங்கின மிைடவன மான யாைனகள்.
தழங்கின ெபாழிமதத் திவைல தாழ்தரப்
ங்கின எதிர் எதிர் ெபா வ ேபான்றேவ.
விைசெகா மா தம் மறித்
சலால்
அைச
சி
ளி அப் மாாியின்

4.9.23

12
இைச ற எய்வன இையவவாய் இ ந்
திைசெயா
மரங்கள்

திைச ெச ச் ெசய்தல் ஒத்தேவ.

4.9.24

த்தல்

விைழ
ெபா ள் தரப் பிாிந்த ேவந்தர் வந்
உைழ உற உயிர் உற உயிர்க்கும் மாதாின்
மைழ உற மா கம் மலர்ந் ேதான்றின
குைழ உறப் ெபா ந்தன உலைவக் ெகாம் எலாம்.

4.9.25

பாடலம் வ ைம கூரப்,பகலவன் பசுைம கூரக்,
ேகாடல்கள் ெப ைம கூரக்,குவலயம் சி ைம கூர
ஆ ன மயில்கள்; ேபசா அடங்கின குயில்கள்
ேக றத் தளர்ந்தார் ேபான் ம்,தி

உறக் கிளர்ந்தார் ேபான் ம்.

4.9.26

ெசங்காந்தளின் மலர்ச்சி
நால் நிறச் சு ம் ம் வண் ம்நவமணி அணியின் சாரத்,
ேதன் உற மலர்ந்
'ேவனிைல ெவன்ற

அைசந்தேசயிதழ்க் காந்தள் ெச ம் ,
அம்மா,கார்'என வியந்

ேநாக்கி,

மா நிலக் கிழத்தி ைககள்மறித்தன ேபான்ற மன்ேனா.

4.9.27

ெவண் காந்தள்
வாள் எயிற்

அரவம், தம்ேபால்வான் தைல ேதான்ற வார்ந்த

தாள் உைடக் ேகாடல் தம்ைமத்தழீஇயன, காதல் தங்க
மீளல; அைவ ம் அன்னவிைழவின உணர்
ேகாள் அர

ந்த

என்னப் பின்னிஅவற்ெறா ம் குைழந்

சாய்ந்த.

4.9.28

இந்திர ேகாபம்
எள் இட இட
தள்

ம் இன்றிஎ ந்தன இலங்கு ேகாபம்

றத், தைலவர், தம்ைமப்பிாிந்தவர் த வத்

மக்

கள் உைட ஓதியார்தம்கலவியில், பலகால் கான்ற
ெவள்ளைடத் தம்பல் குப்ைபசிதர்ந்

என, விாிந்த மாேதா.

4.9.29
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ெபான்மலர் ெகாண ம் நல் மைல அ வி
தீங்கனி நாவல் ஓங்கும்ேசண் உயர் குன்றின், ெசம்ெபான்
வாங்கின ெகாண் , பாாில்மண் ம் மால் யா

மான,

ேவங்ைகயின் மல ம், ெகான்ைறவிாிந்தன

ம், ஈர்த் ,

தாங்கின க

ழி, ெசன் தைலமயக் கு வ தம்மில்.

4.9.30

காந்தளில் ெகான்ைற ம் ேகாப ம்
நல்ெந ங் காந்தள் ேபாதில்,நைற விாி க க்ைக ெமன்
ன்னிய ேகாபத் ேதா ம்ேதான்றிய ேதாற்றம் ம்பி
இன் இைச

,

ரல்வ ேநாக்கி,இ நில மகள் ைக ஏந்திப்,

ெபான்ெனா ம் காைச நீட் க்ெகா ப்பேத ேபான்ற

அம்மா.

4.9.31

மைலயில் நாடக அரங்கு
கிைளத் ைள மழைல வண் கின்னரம் நிகர்த்த, மின்
ளிக் குரல் ேமகம் வள் வார்த்

ாியம்

ம்

ைவப்ப ேபான்ற;

வைளக் ைகயர் ேபான்ற, மஞ்ைஞ;ேதான்றிகள் அரங்கின் மாேட
விளக்கு இனம் ஒத்த; காண்ேபார்விழி ஒத்த, விைளயின் ெமன் .

4.9.32

கூதாளம் மலர்தல்
ேபைட ம் ஞிமி ம் பாயப்ெபயர் றப் பிறக்கும் ஓைச
ஊ றத் தாக்கும் ேதா ம்ஒல் ஒ பிறப்ப, நல்லார்
ஆ இயல் பாணிக்கு ஏற்கும்அாிய அவ் அமிழ்தப் பாடல்
ேகா யர் தாளம் ெகாட்டல்மலர்ந்த கூதாளம் ஒத்த.

4.9.33

கானயா ம் ெகான்ைற ம்
வைழ

கான யா ,மாநிலக் கிழத்தி மக்கட்கு

உைழ

மைலமாக் ெகாங்ைகசுரந்த பால் ஒ க்ைக ஒத்த;

விைழ

ேவட்ைகேயா ம்ேவண் நர்க்கு உதவ ேவண் க்,

குைழெதா ம் கனகம்

ங்கும்கற்பகம் நிகர்த்த, ெகான்ைற.

4.9.34
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மான்கள்
இயல் றவம் எங்கும்ெபாறி வாி வண்

ேபார்ப்பத்,

தீவிய களிய வாகிச்ெச க்கிய, காமச் ெசவ்வி,
ஓவ ல் மரங்கள் ேதா ம்உைரத் அற உாிஞ்சி ஒண்ேகழ்
நாவிய ெசவ்வி நாறக்,கைலெயா ம் லந்த நவ்வி.
குவைள குவிய

4.9.35

ல்ைல அ ம்பல்

ேதாில் நல் ெந ந் திைச ெசலச்ெச க்கு அழிந்

ஒ ங்கும்

கூர் எயிற்றியர் கண் எனக்குவிந்தன குவைள,
மாரன் அன்னவர் வர கண் உவக்கின்ற மகளிர்
ரல் ெமன்கு
அ வி ெப க

வல் ஒத் அ ம்பின,
ம் தாமைர மலர்த

களிக்கும் மஞ்ைஞ அக் கண்

ல்ைல.

4.9.36

ம

ளர்இனெமனக் கண்

ற்

அளிக்கு மன்னாின் ெபான்மைழவழங்கின அ வி;
ெவளிக்கண் வந்த கார் வி ந்
களிக்கும் மங்ைகயர்

என,வி ந்

கண்

உள்ளம்

கம் எனப்ெபா ந்தன, கமலம்.

4.9.37

ேதனீக்கள் ேதைனச் ேசர்த்தல்
சரத நாள் மலர் யாைவ ம்குைடந்தன, தடவிச்,
சுரத

ல் தெர◌ி விடர் எனத்ேதன் ெகாண் , ெதாகுப்பப்,

பரத

ல்

இரதம் ஈட்

ைற நாடகம்பயன் உறப் பகுப்பான்,
ம் கவிஞைரப்ெபா வின ேதனீ .

4.9.38

மான்களின் களிப்
"ேநாக்கினால் நைம ேநாக்குஅழிகண்ட ண் ம ங்குல்
தாக்கு அணங்கு அ ஞ் சீைதக்குத்தாங்க ந் ன்பம்
ஆக்கினாம் உ வால்" எ ம்அ ம்ெபறல் உவைக
வாக்கினால் உைரயாம் எனக்களித்தன, மான்கள்.

4.9.39
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அன்னங்கள்
நீ

ெநஞ்சு உ

ேநயத்தால்ெந

உறப் பிாிந்

வா கின்றன, ம ள் உ காத ன் மயங்கிக்,
கூ

நல் நதித் தடம்ெதா ம்குைடந்தன, ப

ற்

ஆ கின்றன ெகா நைரப்ெபா வின அன்னம்.

4.9.40

ெகாக்குகள்
கார் எ ம் ெபயர்க் காியவன்மார்பினில் கதிர் த்
ஆரம் ஆம் எனப் ெபா ந்தனஅளக்க ம் அளக்கர்
நீர் கந்த மா ேமகத்தின்அ கு உற நிைரத் க்
கூ ம் ெவண் நிறத் திைரெயனப்பறப்பன குரண்டம்.

4.9.41

நாைரகள்
ம வி நீங்கல் ெசல்லா ெந மாைலய, வானில்
ப வ ேமகத்தின் அ கு உறக்கு கினம் பறப்ப,
'தி வின் நாயகன் இவன்'எனத்ேதமைற தெர◌ிக்கும்
ஒ வன் மார்பினின்உத்தாியத்திைன ஒத்த.

4.9.42

பசும் ல்
உற ெவ ப்

ம் ெகா ந் ெதாழில்ேவனிலான் ஒழிய,

திறம் நிைனப்ப ங் கார் எ ம்ெசவ்விேயான் ேசர,
நிைற மனத் உ குளிர்ப்பினின்ெந நில மடந்ைத
ற மயிர்த்தலம் ெபா த்தனேபான்றன பசும் ல்.
மயில்கள் ஆட

ம் அகவ

4.9.43

ம்

ேதன் அவாம் மலர்த் திைச கன் த னர் ெதளிந்ேதார்
ஞான நாயகன் நைவ உற,ேநாக்கின நல்கக்
கானம் யாைவ ம் பரப்பியகண்ணின் அச் சனகன்
மாைன நா

நின்

அைழப்பனேபான்றன மஞ்ைஞ .

4.9.44
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ெசந்தாமைரயின் ெபா

ம், ெகா களின் அைச ம்

ெசஞ் ெச(வ்) ேவலவர், ெசறிசிைலக்குாிசிலர், இ ண்ட
குஞ்சி ேசெயாளி க
றப்
நிறம் ெகா க்கும்
பஞ்சி ேபார்த்த ெமல் அ

எனப்ெபா ந்தன ப மம்;

வஞ்சி ேபா யர் ம ங்கு என டங்கின, வல் .

4.9.45

குயில்கள் குரல் காட்டாைம
'நீயிர் அன்னவள் குதைலயிர்ஆத ன் ேந ப்
ேபாய ைதயைலத் த திர்'என் ,இராகவன் கலத்
ேதயம் எங்க

ம் திாிந்தனேபாந்

இைடத் ேத க்,

கூய ஆய், குரல் குைறந்தகுைறந்தன - குயில்கள்.

4.9.46

ஆம்பி ம் பிடவ ம்
ெபாழிந்த மாநிலம் ல்தரக்குமட் ய னிற்றா
எ ந்த ஆம்பிகள் இடறின,ெசறிதயிர் ஏய்ந்த;
ெமாழிந்த ேதன் உைட கிழ் ைலஆய்ச்சியர்
பிழிந்த பால்வழி
நானிலத்

மலர்க

ழவில்

ைரயிைனப்ெபா வின பிடவம்.

4.9.47

ம் மலர்தல்

ேவங்ைக நாறின, ெகா ச்சியர்வ க் குழல், விைர வண்
ஏங்க; நாக ம் நாறின, ைளச்சியர் ஐம்பால்;
ஆங்கு நாள்

ல்ைல நாறினஆய்ச்சியர் ஓதி;

ஞாங்கர் உற்பலம் உழத்தியர்பித்திைக நாற.
இராமன் கார்காலம் கண்

கவ

4.9.48

தல் (4301-4303)

ேதைரக் ெகாண்ட ேபர் அல்குலாள்தி

கம் காணான்

ஆைரக் கண் உயிர் ஆற் வான்?நல் உணர் அழிந்தான்;
மாரற்கு எண் இல் பல் ஆயிரம்மலர்க் கைண வகுத்த
காைரக் கண்டனன்; ெவந்

யர்க்குஒ கைர காணான்.

4.9.49
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அள

இல் கார் எ

ம் அப்ெப ம்ப வம் வந்

அைணந்தால்

தளர்வர் என்ப தவம் ாிேவா க்கும்தகுமால்;
கிளவி ேதனி ம் அமிழ்தி ம்குைழத்தவள் வைளத் ேதாள்
வளவி உண்டவன் வ ந் ம் என்றால்அ
காவி ம், க ங்குவைள ம்,ெநய்த

வ த்ேதா?

4.9.50

ம், காயாம்

ைவ ம் ெபா வான் அவன், லம்பினன் தளர்வான்,
'ஆவி ம் சிறி

உண்

ெகாலாம்'என அயர்ந்தான்,

வி அன்னம் அன்னாள் திறத் இைவ இைவ ெசால்
இராமன் காெரா
வார் ஏர்

ம்.

4.9.51

கூ தல் (4304-4305)

ைலயாைள மைறக்குநர் வாழ்

ஊேர அறிேயன்; உயிேரா

உழல்ேவன்;

நீேர உைடயாய்? அ ள் நின் இைலேயா?
காேர! என

ஆவி கலக்குதிேயா?

'ெவப் ஆர் ெந

4.9.52

மின்னின் எயிற்ைற; ெவகுண்

எப் பா ம் விசும்பின் இ ண் எ வாய்;
அப் பாதக வஞ்ச அரக்கைரேய
ஒப்பாய்; உயிர்ெகாண்
மயிெலா

அல

ஓவைலேயா?

4.9.53

ெமாழிதல்

'அயில் ஏய் விழியார் விைள ஆர் அமிழ்தின்
குயில் ஏய் ெமாழியார்க் ெகாணராய்; ெகா யாய்!
யிேலன் ஒ ேவன் உயிர் ேசார்
மயிேல! எைனநீ வ
ெகா ெயா

உணர்வாய்;

ஆ திேயா?

4.9.54

கூறிய

'மைழ வாைடெயா

ஆ

வ ந்

உயிர் ேமல்

ைழவாய்; மலர்வாய் ெநா யாய் ெகா ேய!
இைழ வாள் தலாள் இைடேபால் இைடேய
குைழவாய்; என

ஆவி குைழக்குதிேயா?

4.9.55
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உைழெயா

உைரத்தல்

'விைழேயன்; விைழ வான ள் ெமய்ம்ைமயின் நின்
இைழேயன்; உணர்ேவன்; நைவ இன்ைமயினால்
பிைழேயன்; உயிேரா

பிாிந்தனரால்

உைழேய அவர் எவ் உைழயார்? உைரயாய்!
உயிெரா

கிளத்தல்

'பயில் பாடக ெமல் அ
ெசயிர் ஏ ம் இலாெரா
அயிரா

4.9.56

பஞ்சு அைனயார்
தீ திேயா?

உடேன அகல்வாய் அைலேயா?

உயிேர! ெக வாய்! உற
ெகான்ைறெயா

4.9.57

கூறல்

'ஒன்ைறப் பகராய்! குழ
வன் ைதப்

ஓர்கிைலேய!

க்கு உைடவாய்

நீள் வயிரத் திைனேயா?

ெகான்ைறக் ெகா யாய்! ெகாணர்கிற்றிைலேயா?
என்ைறக்கு உறவாக இ ந்தைனேய?

4.9.58

ல்ைலைய ம் இந்திர ேகாபத்ைத ங் கண்
குரா அ ம் அைனய கூர்வாள்எயிற்
விரா

ெவங் க வின் ெகால்

உரா அ ந்

ெமாழிதல்

ெவங் கு ைள நாகம்,

ம்;ெமல் இணர்

யரம் ஊட் உைல

உற மைலவ

ல்ைல, ெவய்தின்
ஒன்ேறா?

இராவண ேகாபம் நிற்க,இந்திர ேகாபம் ஒன்ேறா?
வாைடக்கு ெம ந்
'ஓைட வாள்

கூறிய

த னாைளஒளிக்கலாம் உபாயம் உன்னி,

நா , மாாீசனார் ஓர்ஆடகம் நவ்வி ஆனார்;
வாைடயாய்க், கூற்றினா ம்,உ விைன மாற்றி வந்தார்;

4.9.59
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ேக

சூழ்வார்க்கும் ேவண் ம்உ க்ெகாளக் கிைடத்த

ேமகத்ேதா

4.9.60

ெமாழிதல்

'அ விைன அரக்கர் என்ன,அந்தரம் அதனில் யா ம்
ெவ வர,

ழங்குகின்றேமகேம! மின்

'த வல்'என்

கின்றாய்;

இரங்கினாேயா?தாமைர மறந்த ைதயல்

உ விைனக் காட் க் காட் ஒளிக்கின்றாய், ஒளிக்கின்றாயால்!'
மன்மதேனா

கூறிய

உள் நிைறந்

உயிர்க்கும் ெவம்ைமஉயிர் சுட உைலேவன் உள்ளம்

ண் உற வாளி

(4314-4315)

ர்த்தல்ப

இனிப், ேபாதி; மார!

எண் உ

கல்வி உள்ளத் இைளயவன், இன்ேன, உன்ைனக்

கண்

ம் ஆயின், பின்ைன,யார், அவன் சீற்றம் காப்பார்?

'வில்

4.9.61

ம், ெவங்கைண ம்,

ரர்,ெவஞ்சமத்

4.9.62

அஞ்சினார் ேமல்

ல் ந அல்ல; ஆற்றல்ேபாற்றலர்க் குறித்தல் ேபாலாம்;
அல் ம் நன் பக ம் நீங்காய்அனங்க! நீ அ ளில் தீர்ந்தாய்
'ெசல்

ம்'என்

எளிவந்ேதார் ேமல்ெச

த்த

ம் சீர்ைமத்

ஆேமா?

4.9.63

இலக்குவன் ேத தல் கூறல் (4316-4321)
என்ன இத்தைகய பன்னி,ஈ

அழிந் , இரங்குகின்ற

தன்ைன ஒப்பாைன ேநாக்கித்,தைக அழிந்

அயர்ந்த தம்பி,

'நின்ைன எத்தைகைய ஆகநிைனந்தைன? ெந ேயாய்! என்னாச்
ெசன்னியில் சுமந்த ைகயன்ேதற் வான், ெசப்பல் உற்றான்.
"காலம் நீளி

கா ம்; மாாி ம்வந்த ; " என்ற கவற்சிேயா?

நீல ேமனி அரக்கர்
வா
சால
'மைற

4.9.64

ரம்நிைனந்

அ ங்கிய நீர்ைமேயா?

ேசைன மடந்ைத ைவகு இடம்நாட வாரல் இலாைமேயா?
ல் உணர் ேகள்வி
ளங்கி

ம், மதி

ர!தளர்ந்த
ளங்கி

என்ைன? தவத்திேனாய்!

ம்;வா

ம், ஆழ் கடல் ைவய ம்

4.9.65
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நிைற

ளங்கி

பிைற

ளங்குவ அைனய ேபர் எயி உைடய ேபைதயர் ெப ைம, நின்

இைற

ளங்கு

'அ

ம், நிைல

வ ெமன்சிைலஇைட

மன் என்பவன் அள

எைனயர் என்ப
எ

ம் தி

ளங்குற இைச ேமா?'

த

'மைற அறிந்தவர் வர

4.9.66

அறிந்தனம்;அறிஞ! அங்கதன் ஆதிேயார்

ஓர் இ தி கண் லம்;எ ப

விைனயின் ெவந் யர் விர
த

ளங்கு நிைலைம நின் வயின் நிற்குேமா?

திங்க

என்

ம்,விைர

வந்தனள்;சரதம்; வன்
கண் , "உைமவ

எ

ம் இயல்பினார்,

ெசன்றன, எளிதின், நின்
யர் தவிர்திேய.

4.9.67

ம் வஞ்சகர் வழிெயா ம்

குைறய ெவன் , இடர்கைளெவன்" என்றைன,குைற

ந்த ; விதியினால்,

இைறவ! அங்கு அவர் இ தி கண் , இனி இைச ைனந் , இைமயவர்கள்தாம்,
உைற ம் உம்ப ம் உதவி நின்

அ ள்;உணர்

அழிந்திடல் உ திேயா?'
4.9.68

'கா

ெகாற்றம் நினக்கு அலா பிறர்க்கு எவ்வா

ேவதைனக்கு இடம் ஆதல்
ேபா
யா

பிற்படல் உண் ; இ

கலக்குேமா?

ரைதஅன் ; ேபைதைம ஆம் அேரா;
ஓர் ெபா ள்அன் ; நின்

ணர்த்திேயல்

உனக்கு இயலாத ? எந்ைத!வ ந்தல்'என்ன இயம்பினான்.

4.9.69

கூதிர் காலம் ெதாடங்குதல
ெசாற்ற தம்பி உைரக்கு உணர்ந் , உயிர்ேசார்

ஒ ங்கிய ெதால்ைலேயான்,

இற்ற இன்னல் இயக்கம் எய்திட,ைவகல் பற்பல ஏக, ேமல்
உற்

நின்ற விைனக் ெகா ம் பிணிஒன்றின்ேமல் உடன் ஒன்

மற்

ெவம் பிணி பற்றினாெலன,வந்

எதிர்ந்த

மாாிேய.

உராய்,
4.9.70

கூதிர்ப்ப வ வ ணைன (4323-4325)
நிைறந்தன ெந ங்குளம்; ெந ங்கின தரங்கம்;
குைறந்தன க ங்குயில்; குளிர்ந்த உயர் குன்றம்;
மைறந்தன ெந ந்திைச; வ ந்தினர் பிாிந்தார்;
உைறந்தன மகன்றில் உடன் அன்றில் உயிர் ஒன்றி.

4.9.71
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பாசிைழ மடந்ைதயர் பழிப் இல் அகல் அல்குல்
சு ெதாடர் ஊசல் நனி ெவம்ைம ெதாடர் ற்ேற
சிய வாைட எாி ெவந்த விாி ண் ழ்
ஆசு இல் அயில் வாளி என ஆைச ாிவார்ேமல்.

4.9.72

ேவைல நிைற ற்றன; ெவயில் கதிர் ெவ ப் ம்
சீலம் அழி ற்ற; னல் உற் உ
ெசப்பின்
காலம் அறி ற் உணர்தல் கன்னல் அள அல்லால்
மாைல பகல் உற்ற

என ஓர்

அாி

மாேதா.

4.9.73

ம தம் ெநய்தல்களில் கூதிர்
ெநல் கிழிய ெநற் ெபாதி நிரம்பின நிரம்பாச்
ெசாற்கு இழிய நல்கிளிகள்; ேதாைகயவர் ய்ெமன்
பற்கு இழி மணிப்படர் திைரப் பரதர் ன்றில்
ெபான் கிழி விாித்தன சிைனப் ெபா

ன்ைன.

4.9.74

குறிஞ்சி நிலத்தில் கூதிர் (4327-4329)
நிறம் க கு கங்குல், பகல்,நின்ற நிைல நீவா
அறம் க

சிந்ைத

னிஅந்தணாின், ஆ ப்

பிறங்கு அ

ெந ந்

ளிபடப்,ெபயர்வில் குன்றின்,

உறங்கல பிறங்கல் அயல்நின்ற உயர் ேவழம்.

4.9.75

சந்தின் அைடயின் படைல ேவதிைக தடந்ேதா
அந்தி இ
மந்தி

அகில் ைக

யில் உற்ற

ைழந்த குளிர் அன்னம்;

ைழ; வன் க வன் அங்கத்

இந்தியம் அவித்த தனி ேயாகியின் இ ந்த.

4.9.76

ஆசு இல் சுைன, வால் அ வி,ஆய் இைழயர் ஐம்பால்
வாச மணம் நாறல் இலஆன; மணி வன் கால்
ஊசல் வறி

ஆன; இதண்ஒள் மணிகள் விண்ேமல்

சல் இலவான; ெந ம்மாாி

ளி

ச.

4.9.77
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ெநய்த

ல் கூதிர்

க ந்தைகய தண்சிைனய ைகைத மடல் காதல்
த ந்தைகய ேபா கிைளயின் ைட தயங்கப்
ெப ந்தைகய ெபான் சிறகு ஒ க்கி உடல் ேபரா
இ ந்த கு கின் ெபைட பிாிந்தவரக்ள் என்ன.

4.9.78

குறிஞ்சியில் கூதிர் (4331-4333)
பதங்கம் ழ ஒத்த; இைச பல் ஞிமி பன்ன
விதங்களின் ந த்தி விகற்ப வழி ேம ம்
மதங்கியைர ஒத்த மயில்; ைவகும் மர

லத்

ஒ ங்கின உைழக்குலம்; மைழக்குலம் உழக்க.

4.9.79

விளக்கு ஒளி அகில் ைகவி ங்கு அமளி, ெமன் ெகாம்
இைளக்கும் இைட மங்ைகய ம்,ைமந்தர்க

ம், ஏற,

தளத்தகும் மலர்த் தவிசு இகந் ,நகு சந்தின்
ெதாைளத்

யில் உவந் , யில் ற்ற, குளிர்

தாமைர மலர்த் தவிசு இகந்

ம்பி.

4.9.80

தைக அன்னம்

மாமரன் நிைரத் ெதாகு ெபா ம்பர் உைழ ைவக;
ேதமரன் அ க்கு இதண் இைடச் ெசறி குரம்ைபத்
ம

எயிற்றியெரா

அன்பர்

யில் ற்றார்.

4.9.81

ல்ைல நிலத் க் கூதிர் (4334-4335)
வள்ளி ைட சுற்றி உயர் சி

இைல மரம் ேதா

எள்ள மறி்க் கு ெ◌ளா அண்டர்கள் இ ந்தார்;
கள்ளாின் ஒளித் உழல் ெந ங் க
ஒ ங்கி
ள் எயி

தின்

பசி

ழ்கிட இ ந்த.

4.9.82

சரம் பயில் ெந ந் ளி நிரந்த யல் சார
உரம் ெபயர் இல் வன் காி கரந் உற ஒ ங்கா
வரம் அகல் ெந ம் பிரசம் ைவகல் பல ைவகும்
ரம்பினில் நிரம்பல

ைழஞ்சு இைட

ைழந்த.

4.9.83
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இராமன் இலக்குவைன ேநாக்கிக் கூறத் ெதாடங்கல்
இத்தைகய மாாி இைட ன்னி இ ள் எய்த
மத்தக மணிக் கு நைகச் சனகன் மான்ேமல்
உய்த்த உணர்வத்தினன் ெந ப் இைட உயிர்ப்பான்
வித்தகன் இலக்குவைன

ன்னினன் விளம் ம்.

4.9.84

இராமன் ெசால் யைவ (4337-4347)
'மைழக் க மின் எயிற் அரக்கன் வஞ்சைன
இைழப்ப (அ) ங் ெகாங்ைக ம் எதிர் ற் இன்ன ன்
உைழத்தனள் உைலந்
பிைழப் அாி

உயிர் உலக்கும்; ஒன்றி

எனக்கும்; ஈ

ம்

என்ன ெபற்றிேயா?

4.9.85

' நிறச் சு சரம் ணி ங்கிட
வான் உறப் பிறங்கிய வயிரத் ேதாெ◌ளா ம்
யான் உறக் கடவேத இ
ேவல் நிறத்

உற்ற

ம்? இந்நிைல

ஒத் ழி ம்

'தெர◌ி கைண மலெரா

கிேலன்.

4.9.86

திறந்த ெநஞ்ெசா ம்

அாிய வன் யெரா ம் யா ம் ைவகுேவன்;
எாி ம் மின்மினி மணிவிளக்கின் இன் ைண
குாீஇ இனம் ெபைடெயா ம்
'வானகம் மின்னி

ம் மைழ

யிலக் கூட்
ழங்கி

ள்.

4.9.87

ம்

யான் அகம் ெம குெவன் எயிற் அரா எனக்;
கானகம் குந் யான்
த்த காாியம்
ேமல் நகும்; கீழ் நகும்; இனி என் ேவண் மால்?
'மறந்

இ ந்

இறந்

விண் ேசர்வ

பிறந்

பின் தீர்வேலா? பின்னர் அன்ன

றந்
'ஈண்

ெசன்
நின்

உய்கேலன்; மாாி ஈ

4.9.88

எனின்

சரதம்; இப்பழி

உ வேலா?

யாின் ைவகுேவன்!

அரக்கர்தம் இ க்ைக யாம் இனிக்

4.9.89
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காண்ட ன் பற்பல காலம் காண் மால்;
ேவண் வ

அன்

இ ;

மாண்டனன் " என்ற

ர! "ேநாய் தெற

மாட்சிப் பால

ஆம்.

4.9.90

ெசப் உ க்கு அைனய இம் மாாிச் சீகரம்
ெவப் உறப் ரம் சுட ெவந்
வேதா
அப் உ க் ெகாண்ட வாள் ெந ங் கண் ஆய் இைழ
ப் உ க் கு த வாய் அ தம்

ய்த்த யான்?

4.9.91

ெநய் அைட தீ எதிர் நி வி "நிற்கு இவள்
ைக அைட " என்ற அச் சனகன் கட் ைர
ெபாய் அைட ஆக்கிய ெபாறி இேலெனா
ெமய் அைடயா ; இனி விளிதல் நன்

அேரா.

4.9.92

'ேதற் வாய் நீ உைளயாகத் ேதறி நின்
ஆற் ேவன் நான் உளனாக ஆய்வைள
ேதாற் வாள் அல்லள்; இத்
மாற் வார்?

யர்க்கு ஒ

ன்பம் ஆர் இனி

வரம் உண்டாகுேமா?

4.9.93

'விட்ட ேபார் வாளிகள் விாிஞ்சன் விண்ைண ம்
சுட்டேபா இைமயவர் தல ெதால்ைலேயார்
பட்டேபா உலக ம் உயி ம் பற் அறக்
கட்டேபா

அல்ல

'த மம் என்ெறா

மயிைலக் காண்குேமா?

4.9.94

ெபா ள் தன்ைன அஞ்சி யான்

தெர◌ும கின்ற ; ெச நர் ேதவேரா
ஒ ைமயின் வந்தனேர
உ ம் என ஒ

ம் உய்கலார்;

ப ம் உர விேலாய்!'என்றான்.

4.9.95

இலக்குவன் ஆ தல் கூ தல்
இளவ

ம் உைர ெசய்வான் எண்

ம் நாள் இ

ம்

உள அல; கூதி ம் இ தி உற்றதால்;
கள ெசய்தவன் உைற கா ம் காலம் வந்
அளவிய ; அயர்வ

என்? ஆைண ஆயியாய்!

4.9.96
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திைர ெசய் அத் திண்கடல் அமிய்தம் ெசங்கணான்
உைர ெசயத் தாி ம் அத்ெதாழில் உவந்திலன்;
வைர தல் கலப்ைபகள் மா நாட் த் தன்
குைர மலர்த் தடக்ைகயால் கைடந்

ெகாண்டனன்.

4.9.97

மனத்தினின் உலகு எலாம் வகுத் வாய்ப் ெப ம்
நிைனப்பினன் ஆயி ம் ேநமியான் ெந ம்
எைன பல பைடக்கலம் ஏந்தி யாைர ம்
விைனப் ெப ம் சூழ்ச்சியின் ெபா

ெவல்

மால்.

4.9.98

கண் உைட த னன் கணிச்சி வானவன்
விண் இைடப் ரம் சுட ெவகுண்ட ேமைலநாள்
எண்ணிய சூழ்ச்சி ம் ஈட் க் ெகாண்ட ம்
அண்ணேல! ஒ வரால் அறியற் பாலேவா?

4.9.99

ஆகுநர் யாைர ம் ைணவர் ஆக்கிப் பின்
ஏகு நாளிைட எய்தி எண் வ
ேசகு உறப் பல் ைற தெர◌ுட் ச் ெசய்தபின்
வாைக என்

ஒ

ெபா ள் வ வற் பாலேதா?

அறம்

ைற திறம்பினர் அரக்கர் ஆற்றலர்;

'மறத்
திறத்

ைற நமக்கு'என வ க்கும் வன்ைமேயார்;
ைற நல் ெநறி திறம்பல் உண் எனின்

றத்

இனி யார் திறம் க ம் வாைக ம்?

4.9.100

4.9.101

'ைபந் ெதா க்கு இடர் கைள ப வம் ைபயேவ
வந்

அ த்

உள ; இனி வ த்தம் நீங்குவாய்!

அந்தணர்க்கு ஆகும் நாம் அரக்கர்க்கு ஆ ேமா?
சுந்தரத் த

வலாய்! ெசால்

கூதிர்ப்ப வம் ேதய்ந்

நீ'என்றான்.

மாய்ந்

4.9.102

ேபாதல்

உ தி அஃேத என உணர்ந்த ஊழியான்
'இ தி உண்ேட ெகால் இம் மாாிக்கு?'என்ப ஓர்
தெற◌ு யர் உழந்தனன் ேதயத் ேதய் ெசன்
அ திைய அைடந்த

அப் ப வம் ஆண்

ேபாய்.

4.9.103
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ேமகம் ெவ

த்தல்

மள்கல் இல் ெப ம் ெகாைட ம வி மண் ே◌ளார்
உள்கிய ெபா ள் எலாம் உதவி அற்ற ேபா
எள்கல் இல் இரவலர்க்கு ஈவ இன்ைமயால்
ெவள்கிய மாந்தாின் ெவ

த்த ேமகேம.

4.9.104

மாாிப் ேபாி ள் மாய்தல்
தீவிைன நல்விைன என்னத் ேதற்றிய
ேபய் விைன ெபா ள்தைன அறிந் ெபற்ற ஓர்
ஆய்விைன ெமய் ணர் அ க ஆசு அ ம்
மாையயின் மாய்ந்த
இ

ம் மின்ன

மாாிப் ேபர் இ ள்.

ம் இலவாதல்

ள் அமர் ெதாைல ற
ேகாள் அைம கணம்
நீள் அ

4.9.105

கில் கு றல் ஓவின;

கைண எனத்

வாள் உைற உற்

ரசு அவிந்த ேபால்
ளி ம் நீங்கின;

என மைறந்த மின்ெனலாம்.

4.9.106

த த்த தாள் ெந ந் தடம் கிாிகள் தாழ்வைர
அ த்த நீர் ஒழிந்தன அ வி ங்கின
எ த்த ல் உத்தாியத்ெதா எய்தி நின்
உ த்த வால் நிறத்
ஆ

கில் ஒழிந்த ேபான்றேவ.

4.9.107

வாாியறல்

ேமகம் மாமைலகளின் றத்

தலால்

மாக யா யாைவ ம் வாாி அற்றன;
ஆைகயால் தக இழந் அழிவில் நல் ெபா ள்
ேபாக ஆ

ஒ கலான் ெசல்வம் ேபாலேவ.

ேமகத்தின் மைறப் நீங்கச் சந்திரன் ஒளி சுதல்
கடம் திறந்

எ களி அைனய கார் கில்

4.9.108
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இடம் திறந் ஏக ன்ெபா ந்த இந்
நடம் திறன் நவில்
நங்ைகமார் கம்
படம் திறந்

ஒ வ ன்ெபா

குளிர்காற்

ந ங்காற்றாதல்

ம்;

ம் பான்ைமேபால்.

4.9.109

பாசிைழ மடந்ைதயர் பகட் ெவம் ைல
சிய சந்தனம்
கு குங்குமம்
சின யங்கு ேச உலா ெமாண் உற
சின ந ம்ெபா

விண்

வாைடேய.

4.9.110

அன்னங்கள் பறக்கத் ெதாடங்குதல்
மன்னவன் தைலமகன் வ த்தம் மாற் வான்
நன்ென ம் ப வ ம் ந கிற் ஆதலால்
"ெபான்னிைன நா ய ேபா ம் என்ப ேபால்
அன்ன ம் திைசதிைச அகன்ற விண்ணின் வாய்."

4.9.111

மயில்கள் ஒ ங்குதல்
தம் சிைற ஒ க்கின த
ம் இன்னல
ெநஞ்சு உ மம்ம ம் நிைனப் ம் நீண்டன
மஞ்சு உ ெந மைழ பிாிந்த மாமயில்
எஞ்சின மிதிைல நாட்
நீர் ெதளித

அன்னம் என்னேவ.

ம் மீன் பிறழ்த

4.9.112

ம்.

வஞ்சைனத் தீவிைன மறந்த மாதவர்
ெநஞ்சு எனத் ெதளிந்தன நீரம் நீர்ெதா ம்
'பஞ்சு'எனச் சிவக்கும் ெமன் பாதப் ேபைதயர்
அஞ்சனக் கண் எனப் பிறழ்ந்த ஆடல் மீன்.
தாமைர ெபா விழத்த

ம் ெசங்கிைட மலர்த

ஊ ய மடந்ைதயர் வதனம் ஒத்தன
தாள்ெதா ம் மலர்ந்தன திர்ந்த தாமைர;
கூ னர் வர் இதழ்க் ேகாலம் ெகாண்டன

4.9.113
ம்

28
ேச

உ

ந

தவைள ஒ

ைக விாிந்த ெசங்கிைட.

4.9.114

அடங்கல்

கல்வியின் திகழ் கணக்காயர் கம்பைலப்
பல்விதச் சிறார் எனப் பகர்வ பல்லாி
ெசல் இடத் அல்ல ஒன் உைரத்தல் ெசய்கலா
நல் அறிவாளாின் அவிந்த நா எலாம்.
கடெலா

கலக்கும் ஆ களில்

4.9.115

த் கள் ேதான்றல்

ெசறி னல் ந் கில் திைரக் ைகயால் திைரத்
உ
ைணக் கால்ம த் ஓ ஓத நீர்
எ ழ்வ க் கணவைன எய்தி ஆ எலாம்
வ க்கின்றன ேபான்ற
ன்பனியில் க கு

த்தினால்.

4.9.116

திர்தல்

ெசால் நிைற ேகள்வியின் ெதாடர்ந்த மாந்தாின்
இல் நிறம் பசைல உற் இ ந்த மாதாின்
தன் நிறம் பயப்பய நீங்கித் தள்ள ம்
ெபான் நிறம் ெபா ந்தின
தைலகள் கைரயில் வந்

கத் தா

எலாம்.

4.9.117

உறங்குதல்

பயின் உடல் குளிர்ப்ப ம் பழனம் நீத் அவண்
இயன்றன இள ெவயில் ஏய்ந்த ெமய்யின
வயின்ெதா ம் வயின்ெதா ம் ம த்த வாயின
யின்றன இடங்கர் மா தடங்கள் ேதா ேம.

4.9.118

வஞ்சிக்ெகா
ெகாஞ்சு கிளி ெந ங் குதைல கூ ன
அம் சிைற அ பத் அளக ஓளிய
எஞ்சல் இல் குைழயன இைட டங்குவ
வஞ்சிகள் ெபா ந்தன மகளிர் மானேவ.
நந் கள் ேசற்றில் குளித்தல்

4.9.119
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அளித்தன த் இனம் ேதாற்ப மான் அனார்
ெவளித் எதிர் விழிக்க ம் ெவள்கி ேமன்ைமயால்
ஒளித்தன ஆம் என ஒ ங்கு கண்ணன
குளித்தன மண்ணிைட கூனல் நந்

எலாம்.

4.9.120

நண் கள் வைளக்குள் ஒ ங்குதல்
மைழபடப் ெபா ளிய ம தத் தாமைர
தைழபடப் ேபாிைலப் ைரயில் தங்குவ
இைழப ெபைடெயா ம் எள்ளில் நள்ளிகள்
ைழ அைடத்

ஒ ங்கின ெபாச்ைச மாக்கள் ேபால்.

4.9.121

------------4.10 கிட்கிந்ைதப் படலம் 4374 - 4514
இராமன், தான்குறித்த கால எல்ைலயில் சுக்கிாீவன் வராைமயால் இலக்குவைனக்
கிட்கிந்ைதக்கு அ

ப் தல் (4374-4381)

அன்ன காலம் அக
ன்னம்

ம் அளவினில்

ரன் இளவைல'ெமாய்ம்பிேனாய்!

ெசான்ன எல்ைலயின் ஊங்கி

ம்

மன்னன் வந்திலன்; என் ெசய்த ஆ
'ெபறல் அ ம் தி ப் ெபற்

ங்கினன்;
அேரா?

4.10.1

உதவிப் ெப ந்

திறன் நிைனந்திலன்; சீர்ைமயின் தீர்ந்தனன்;
அறம் மறந்தனன் அன் கிடக்க; நம்
மறன் அறிந்திலன்; வாழ்வின் மயங்கினான்.
'நன்றி ெகான் அ நட்ெபா நார் அ த்
ஒன் ம் ெமய்ம்ைம சிைதத் உைர ெபாய்த்
ெகான்
ெசன்

4.10.2

உளான்

நீக்குதல் குற்றத்தின் நீங்குமால்;
மற்

அவன் சிந்ைதையத் ேதர்குவாய்.

"ெவம் கண்டகர் விண் க ேவர் அ த்

4.10.3

30
இம்பர் நல் அறம் ெசய்ய எ த்த வில்
ெகாம் ம் உண் ; அ ம் கூற்ற ம் உண் ; உங்கள்
அம் ம் உண்

" என்

ெசால்

நம் ஆைணேய.

4.10.4

'நஞ்சம் அன்னவைர ந ந்தால் அ
வஞ்சம் அன் ; ம வழக்கு; ஆதலால்
அஞ்சில் ஐம்பதில் ஒன் அறியாதவன்
ெநஞ்சில் நின்

நிலாவ நி த் வாய்.

4.10.5

"ஊ ம் ஆ ம் அரசும் ம்சுற்ற ம்
நீ ம் ஆ திேர எனின் ேநர்ந்த நாள்
வா ம்; வார ராம் எனின் வானரப்
ேப ம் மா

ம் " எ

ம் ெபா ள் ேபசுவாய்.

4.10.6

"இன்னம் நா
ம் இங்கு இவர்க்கும் வ
ன்னினாைர " எனத் ணிந்தார் எனின்
உன்ைன ெவல்ல உலகு ஒ
ன்றி ம்
நின்னலால் பிறர் இன்ைம நிகழ்த் வாய்.

4.10.7

'நீதி ஆதி நிகழ்த்திைன நின் அ
ேவதியாத ெபா
ெவகுண் அவண்
சாதியா

அவர் ெசால் தரத்தக்கைன;

ேபாதி ஆதி'என்றான் கழ்ப்
இராமன

ணினான்.

ஆைணைய ேமற்ெகாண்

இலக்குவன் ெசல்

4.10.8
தல் (4382-4388)

ஆைணசூ அ ெதா
ஆண் இைற
பாணியா படர்ெவாிந் பாழ்படாத்
ணி க்கி ெதா சிைல ெதாட் அ ஞ்
ேசணின் நீங்கினன் சிந்ைத ள் நீங்கலான்.

4.10.9

மா நின்ற மர ம் மைலக ம்
நீ ெசன் ெந ெநறி நீங்கிட
ேவ
ஆ

ெசன்றனன்; ேமன்ைமயின் ஓங்கி ம்
ெசன்றிலன் ஆைணயின் ஏகுவான்.

4.10.10

31

விண் உறத் ெதாடர் ேம வின் சீர் வைர
மண் உறப் க்கு அ ந்தின மாதிரம்;
கண் உறத் தெர◌ி ற்ற

கட்ெசவி;

ஒண் நிறம் கழல் ேசவ

ஊன்றலால்.

4.10.11

ெவம் கான் இைடப் ேபாகின்ற ேவகத்தால்
உம்பர் ேதா ம் மராமரத் ஊ ெசல்
அம் ேபான்றனன் அன் அடல் வா தன்
தம்பிேமல் ெச

ம் மானவன் தம்பிேய.

4.10.12

மா ெவன்றி ஒர் மாதிர யாைனயின்
ேச ெசன் ெக ல் ஒ திக்கின் மா
நா கின்ற நண்ணிய கால்பி த்
ஓ கின்ற ம் ஒத் ளன் ஆயினான்.

4.10.13

உ க் ெகாள் ஒண்கிாி ஒன்றின் நின்

ஒன்றிைனப்

ெபா க்க எய்தினன், ெபான் ஒளிர் ேமனியான்
அ க்கன், மா உதயத்தின் நின்

அத்தம் ஆம்

ப ப்பதத்திைன எய்திய பண்பினால்.

4.10.14

தன் ைணத் தைமயன் தனி வாளியின்
ெசன் ேசண் உயர் கிட்கிந்ைத ேசர்ந்தவன்
குன்றின் நின் ஒ குன்றினில் குப்
ம்
ெபான்

ளங்கு உைளச் சீய ம் ேபான்றனன்.

இலக்குவன் ெவகுண் வ தைலக் கண்
வ ைகையத் தெர◌ிவித்தல்

4.10.15

அஞ்சிய வானரர், அங்கத

க்கு அவன

கண்ட வானரம் காலைனக் கண்டேபால்
மண் ஓ ன; வா மகற்கு'அமர்
ெகாண்ட சீற்றத் இைளேயான் கு கினான்
சண்ட ேவகத்தினால்'என்
அங்கதன், இலக்குவன

சாற்

ம்.

குறிப் ணர்ந்

4.10.16
சுக்கிாீவன

அரண்மைனைய அைடதல்

32
அன்ன ேதான்ற

ம் ஆண் ெதாழிலான் வர

இன்ன என் அறிவான் ம ங்கு எய்திலான்;
மன்னன் ைமந்தன் மனம் க த் உட் ெகாளா
ெபான்னின் வார்கழல் தாைத இல் ேபாயினான்.

4.10.17

அரண்மைனயின் உள்ேள சுக்கிாீவன் இ ந்த நிைல (4391-4395)
நளன் இயற்றிய நாயகக் ேகாயி ள்
தள மலர்த்தைகப் பள்ளியில் தாழ்குழல்
இள ைலச்சியர் ஏந் அ ைதவர
விைள

யிற்கு வி ந்

ெதள்ளிேயார் உத

வி ம் வான்;

4.10.18

அப்ெப ஞ் ெசல்வம் ஆம்

கள்ளினால் அதிகம் களித்தான்; கதிர்ப்
ள்ளி மால்ெந ம் ெபான்வைர க்க ஓர்
ெவள்ளி மால்வைர என்ன விளங்குவான்;
சிந் வாரத் த

4.10.19

நைற ேதக்கு அகில்

சந்தம் மா மயில்'சாயலர் தாழ் குழல்
கந்த மாமலர்க் கா கள் தாவிய
மந்த மா தம் வந்

உற ைவகுவான்;

4.10.20

தித்தியா நின்ற ெசங்கிைட வாய்ச்சியர்
த்த வாள்நைக ள்ெளயி ஊ ேதன்
பித் ம் மா ம் பிற ம் ெப க்கலால்
மத்த வாரணம் என்ன மயங்குவான்;

4.10.21

மகுட குண்டலம் ஏய் க மண்டலத்
உகு ெந ஞ் சுடர்க்கற்ைற உலாவலால்
பகலவன் சுடர் பாய் பனி மால்வைர
தக மலர்ந்

ெபா ந்

தயங்குவான்;

அங்கதன், சுக்கிாீவைன அ

கித்

கிடந்தனன் கிடந்தாைனக் கிைடத்

யில் எ ப் தல் (4396-4398)
இ

தடங்ைக கூப்பினன்; தாைர ன்நாள் தந்த
மடங்கல் ரன் நல் மாற்றம் விளம் வான்

4.10.22

33
ெதாடங்கினான் அவைனத்

யில் நீக்குவான்.

4.10.23

'எந்ைத! ேகள் : அவ் இராமற்கு இைளயவன்
சிந்ைத ள் ெந ஞ் சீற்றம் தி
கம்
தந் அளிப்ப த ப்ப அ ம் ேவகத்தன்
வந்தனன்; உன் மனக் க த்

யா ?'என்றான்.

4.10.24

இைனய மாற்றம் இைசத்தனன் என்ப ஓர்
நிைன இலான் ெந ஞ் ெசல்வம் ெந க்க ம்
நைன ந ந் ளி நஞ்சு மயக்க ம்
தைன உணர்ந்திலன் ெமல் அைணத் தங்கினான்.
அங்கதன் அ மனிடம் ெசல்

4.10.25

தல்

ஆதலால் அவ் அரசு இளம் ேகாளாி
யா ம் ன் நின் இயற் வ இன்ைமயால்
ேகா இல் சிந்ைத அ மைனக் கூ வான்
ேபாதல் ேமயினன் ேபாதகேம அனான்.
அங்கதன், அ ம

4.10.26

டன் தாைரயின் மாளிைகைய அைடதல்

மந்திரத் தனி மா தி தன்ெனா ம்
ெவம் திறல் பைட ரர் விராய் வர
அந்தரத்தின் வந் அன்ைனதன் ேகாயிைல
இந்திரற்கு மகன்மகன் எய்தினான்.
ேமல் ெசயத்தக்க

4.10.27

என்'என வினாவிய அங்கதன்

த ேயாைர ேநாக்கித் தாைர,

கூ தல் (4401-4405)
எய்தி'ேமல்ெசயத் தக்க

என்?'என்ற

ம்

'ெசய்திர் ெசய்தற்கு அ ெந ந் தீயன;
ெநாய்தில் அன்னைவ நீக்க ம் ேநாக்குதிர்;
உய்திர் ேபா

ம் உதவி ெகான்றீர்?'எனா.

மீட் ம் ஒன்

விளம் கின்றாள் : "பைட

கூட் ம்'என்

உைமக் ெகாற்றவன் கூறிய

4.10.28

34
நாள் திறம்பின்

ம்நாள் திறம் ம் " எனக்

ேகட் லீர்; இனிக் காண் ர்; கிைடத்திரால்.

4.10.29

'வா யார் உயிர் கால ம் வாங்க வில்
ேகா வா ய ெசல்வம் ெகா த்தவர்
ேபா
சா

மால் உம் றத்

இ ப்பார்? இ

மால் உங்கள் தன்ைமயிேனார்க்கு எலாம்.

4.10.30

'ேதவி நீங்க அத்ேதவாின் சீாிேயான்
ஆவி நீங்கினன்ேபால் அயர்வான்; அ
பாவியா ப குதிர் ேபா ம் ம்
காவி நாள்மலர்க் கண்ணியர் காதல்நீர்.

4.10.31

'திறம்பினீர் ெமய்; சிைதத்தீர் உதவிைய;
நிறம்ெபாலீர்; உங்கள் தீவிைன ேநர்ந்ததால்
மறம் ெசய்வான் உறின் மா
றஞ்ெசய்

ஆவ

திர்; மற்

இனிப்

என்?'என்கின்ற ேபாதின்வாய்

4.10.32

குரங்குகள், கிட்கிந்ைத வாயி ன் கதைவத் தாளிட் ப் ெப ம் பாைறகைளப்
ெபயர்த்

அ க்கிப் ேபார் ெசய்தற்கு ஆயத்தமாதல் (4406-4407)

ேகாள் உ த்தற்கு அாிய குரங்கு இனம்
நீள் எ த் ெதாட ம் ெந வாயிைலத்
தாள் உ த்தி தடவைர தந்தன
த்தி அ க்கின ெமாய்ம்பினால்.

4.10.33

சிக்குறக் கைட ேசமித்த ெசய்ைகய
ெதாக்கு த்த மரத்த;

வன்றின;

' க்கு உ க்கிப் ைடத் ம்'என றம்
மிக்கு இ த்தன; ெவற் ம் இ த்தன.
இலக்குவன் சினந்
சிைதந்

உைதக்க, காவல் மதி

அழிதல் (4408-4409)

'காக்கேவா க த் ?'என்

கதத்தினால்

4.10.34
ம் கத

த யன ம்

35
க்க ரல் ரவலர் ங்கவன்
தாக்கணங்கு உைற தாமைரத் தாளினால்
க்கினான் அக்கதவிைன ெநாய்தினின்.

4.10.35

காவல் மாமதி ம் கத ம் க
ேம ம் வாயில் அ க்கிய ெவற்ெபா ம்
ேத ேசவ தீண்ட ம் தீண்ட அ ம்
பாவம் ஆம் என பற்

அழிந்

இற்றவால்.

4.10.36

குரங்குகள் அஞ்சிச் சிதறிேயா தல் (4410-4413)
ெநாய்தின் ேநான் கத ம்
வாயி ம்
ெசய்த கல் மதி ம் திைச ேயாசைன
ஐ இரண் ன் அள அ அற் உக
ெவய்தின் நின்ற குரக்கும் ெவ க் ெகாளா.

4.10.37

பாிய மா மதி ம் படர் வாயி ம்
சாிய ழ்ந்த த த்தின்
த்தைல
ெநாிய ெநஞ்சு பிளப்ப ெந ந்திைச
இாியல் உற்றன; இற்றில இன் உயிர்.

4.10.38

பகரேவ ம் அாி ; பாிந் எ
கர் இல் வானரம் அஞ்சிய சலால்
சிகர மால்வைர ெசன் திாிந் ழி
மகர ேவைலைய ஒத்த

மாநகர்.

4.10.39

வானரங்கள் ெவ வி மைல ஒாீஇ
கான் ஒ ங்கு படர அக் கார்வைர
மீன் ெந ங்கிய வானகம் மீன் எலாம்
ேபானபின் ெபா

அற்ற

ேபான்றேத.

வாயிற் கதவிைனத் தள்ளி நகரத்தி

ள் இலக்குவன் வ தல் கண்

நின்ேறார்,'இனி என் ெசய்வ ?'எனத் தாைரைய வின தல்

அன்ன காைலயின் ஆண் தைக ஆளி ம்
ெபான்னின் நல்நகர்

தியிற் க்கனன்;

4.10.40
அங்கு
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ெசான்ன தாைரையச் சுற்றினர் நின்றவர்
"என்ன ெசய்குவ ? எய்தினன் " என்றனர்.

4.10.41

அ மன் தக்கேதார் உபாயம் கூ தல்
'அைன! எதிர்ந் இவண் ஆய் வைளயாெரா ம்
மைனயின் வாயில் வழியிைன மாற்றினால்
நிைன ம்

ரன் அ நீள் ெநறி ேநாக்கலான்;

விைனயம் ஈ 'என்

அ

மன் விளம்பினான்.

4.10.42

தாைர, மகளிர் கூட்டத் டன் இலக்குவைன ேநாக்கிச் ெசன் , அவன் வ ம்
வழியிைனத் தைட ெசய் நிற்றல்
'நீர் எலாம் அயல் நீங்குமின்; ேநர்ந்
ரன் உள்ளம் வின வன்'என்ற

யான்

ம்

ேபர நின்றனர் யாவ ம்; ேபர்கலாத்
தாைர ெசன்றனள் தாழ் குழலாெரா ம்.

4.10.43

உைரெசய் வானர ரர் உவந் உைற
அரசர் தி கடந் அகன் ேகாயிைலப்
ரைச யாைன அ(ன்)னான் கேலா ம் அவ்
விைரெசய் வார்குழல் தாைர விலங்கினாள்.

4.10.44

விலங்கி ெமல் யல் ெவள்நைக ெவள்வைள
இலங்கு ண்ணிைட ஏந் இள ெமன் ைல
குலம்ெகாள் ேதாைக மகளிர் குழாத்தினால்
வலம்ெகாள்

தி ெந வழி மாற்றினாள்.

4.10.45

இலக்குவைன ேநாக்கி வந்த மகளிர் குழாத்தின் ேதாற்றம்
வில் ம் வா ம் அணிெதா ம் மின்னிட
ெமல் அாிக்குரல் ேமகைல ஆர்த் எழ
பல்வைகப்
வக் ெகா பம்பிட
வல்

ஆயம் வலத்தினின் வந்தேத.

இலக்குவன், மகளிர் கூட்டத்ைதப் பார்க்க அஞ்சித் தி ம்பி நிற்றல்

4.10.46
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ஆர்க்கும்

ரங்கள் ேபாி, அல்குலாம் தடம் ேதர் சுற்ற,

ேவல் கண், வில்

வம் ேபார்ப்ப, மடந்ைதயர் மிைடந்த ேபா ,

ேபர்க்க அ ஞ்சீற்றம் ேபர,

கம் ெபயர்த்

ஒ ங்கி, பின்னர்ப்

பார்க்க ம் அஞ்சினான், அப் ப வைர அைனய ேதாளான்.
நாணத்தால் தைல குனிந்

4.10.47

நின்ற இலக்குவைன ேநாக்கித் தாைர கூ தல்

தாமைர வதனம் சாய்த் , த

ெந ந் தைரயின் ஊன்றி,

மாமியர் கு வின் வந்தான் ஆம் என, ைமந்தன் நிற்ப,
மியில் அணங்கு அனார்தம் ெபா

இைடப் குந் , ெபான்ேதாள்

மன ெந ங்கண் தாைர, ந ங்குவாள், இைனய ெசான்னாள்.

4.10.48

'அந்தம் இல் காலம் ேநாற்ற ஆற்றல் உண்டாயின் அன்றி,
இந்திரன்

த ேனார்க்கும் எய்தல் ஆம் இயல்பிற்

ைமந்த! நின் பாதம் ெகாண்

ஆேம?

எம் மைனவரப் ெபற்

உய்ந்தனம்; விைன ம் தீர்ந்ேதம்; உ திேவ

வாழ்ந்ேதம்;

இதனின் உண்ேடா?

'ெவய்தின் நீ வ தல் ேநாக்கி, ெவ வி நின் ேசைன

4.10.49

ரர்,

ெசய்திதான் உணர்கிலா , "தி
ளம் தெர◌ித்தி " என்றார்;
ஐய! நீ ஆழிேவந்தன் அ யிைண பிாிகலாதாய்
எய்திய

என்ைன?'என்றாள் இைசயி

இலக்குவன் தாைரைய ேநாக்குத

ம் தாயைர நிைனந்

'ஆர் ெகாேலா உைரெசய்தார்?'என்
பார்குலாம்
ஏர்குலாம்

ம் இனிய ெசால்லாள்.

கத்தினாைள, இைற கம் எ த்

றந்

ம்

ேநாக்கி,

தார்குலாம் அலங்கல் மார்பன், தாயைர நிைனந்

ைநந்தான்.

வாசக்

ெகாங்கு அலர் ேகாைத மாற்றி, குங்குமம் சாந்தம் ெகாட்டாப்
ெபாங்குெவம்

ைலகள்,

ம் (4424-4425)

அ ள்வர, சீற்றம் அஃக,

ெவண் திங்கள், பகல்வந்த ப வம் ேபா

மங்கல அணிைய நீக்கி, மணி அணி

வ ந்த

4.10.50

கக் க த்ெதா

மைறயப் ேபார்த்த

4.10.51
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நங்ைகையக் கண்ட வள்ளல், நயனங்கள் பனிப்ப நின்றான்.

4.10.52

தாைரக்கு இலக்குவன் உைரத்த மாற்றம் (4426-4427)
'இைனயராம், என்ைன ஈன்ற இ வ ம்'என்ன வந்த
நிைனவினான், அயர்ப் ச் ெசன்ற ெநஞ்சினன், ெந

நின்றான்;

'வினவினாட்கு எதிெரார் மாற்றம் விளம்ப ம் ேவண் ம்'என் ,
அப் ைன குழலாட்கு வந்த காாியம் கல்வ
"ேசைன ம் யா

ஆனான்.

4.10.53

ம் ேத த் ேதவிையத் த ெவன் " என் ,

மானவற்கு உைரத்த மாற்றம் மறந்தனன், அ க்கன் ைமந்தன்;
"ஆனவன் அைமதி வல்ைல அறிக " என, அ ளின் வந்ேதன்;
ேமல்நிைல அைனயான் ெசய்ைக விைளந்தவா விளம் க" என்றான்.

4.10.54

தாைரயின் ம ெமாழி (4428-4432)
'சீ வாய் அல்ைல ஐய! சிறியவர் தீைம ெசய்தால்,
ஆ வாய், நீ அலால் மற் ஆர் உளர்? அயர்ந்தான் அல்லன்;
ேவ ேவ உலகம் எங்கும் தைர வி த் அவ் எல்ைல
ஊ மா ேநாக்கித் தாழ்த்தான்; உதவி மா
'ஆயிர ேகா

4.10.55

தர், அாிகணம் அைழப்ப, ஆைண

ேபாயினர்; கு ம் நா
தாயி

உதவி உண்ேடா?

ம் குந்த ; கல் க்ேகார்க்குத்

ம் இனிய நீேர தணிதிரால்; த மம் அஃதால்,

தீயன ெசய்யார் ஆயின், யாவேர ெச நர் ஆவார்?

4.10.56

'அைடந்தவர்க்கு அபயம் நீவிர் அ ளிய அளவில் ெசல்வம்
ெதாடர்ந் ,

ம் பணியின் தீர்ந்தால், அ

ம் ம் ெதாழிேல அன்ேறா?

மடந்ைததன் ெபா ட்டால் வந் , வாள் அமர்க் களத்
கிடந்திலர் என்னின், பின்

மாண்

ம் நிற்குேமா ேகண்ைம அம்மா?

'ெசம்ைமேசர் உள்ளத் தீர்கள் ெசய்தேபர் உதவி தீர,
ெவம்ைமேசர் பைக ம் மாற்றி, அரசு

ற்றி த்தி விட்ட

4.10.57
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உம்ைமேய இகழ்வர் என்னின், எளிைமயாய் ஒழிவ

ஒன்ேறா?

இம்ைமேய வ ைம எய்தி, எ ைம ம் இழப்பர் அன்ேற.
'ஆண்டேபார் வா
ேவண் ேமா

ஆற்றல் மாற்றிய , அம் ஒன்

ைணவர்?

ம்பால் வில்

4.10.58

ஆனால்,

ம் மிக்க

உண்ேடா?

ேதண் வார்த் ேத கின்றீர், ேதவிைய; அதைனச் ெசவ்ேவ
ண் நின்

உய்தற் பாலார்,

ம்கழல் குந்

இலக்குவன் சினம் தணிந்தைம கண்

அ

உே◌ளா ம்.

மன் அ கில் வ தல்

என்

அவள் உைரத்த மாற்றம் யாைவ ம் இனி

நன்

உணர் ேகள்வி யாளன், அ ள்வர, நா

நின்றனன்; நிற்றேலா ம்,"நீத்தனன்
வன்

4.10.59

ேகட் ,

க் ெகாண்டான்,

னி 'என்

உன்னா,

ைண வயிரத் திண்ேதாள் மா தி ம ங்கின் வந்தான்.

நீ ம் மறந்தைனேயா? என்

இலக்குவன் அ

4.10.60

மைன வினவ, அவன் ம ெமாழி

உைரத்தல் (4434-4440)
வந்

அ

வணங்கி நின்ற மா தி வதனம் ேநாக்கி,

'அந்தமில் ேகள்வி நீ ம் அயர்த்தைன ஆகும் அன்ேற,
ந்திய ெசய்ைக?'என்றான்;' னி
'எந்ைத! ேகட்
'சிைத

அ

இ

ம்

ைளக்கும்'என்

அங்கு

க'என்னா இயம்பினன், இயம்ப வல்லான்.

4.10.61

அகல் காதல் தாைய, தந்ைதைய, கு ைவ, தெய◌்வப்

பதவி அந்தணைர, ஆைவ, பாலைர, பாைவமாைர
வைத ாிகுநர்க்கும், உண்டாம் மாற்றலாம் மாற்றம்; மாயா
உதவி ெகான்றார்க்கு ஒன்றா
'ஐய!
ெமய்

ம் ஒழிக்கல் ஆம் உபாயம் உண்ேடா?

ம்ேமா ம் எங்கள் அாிக்குலத்

அரசேனா ம்

ேகண்ைம ஆகி, ேமைலநாள் விைளவ

ெசய்ைக, என்ெசய்ைக அன்ேறா? அன்ன
உய்வைக எனக்கும் உண்ேடா? உணர்

4.10.62

சிைத

ஆன
மாயின்,

மாசு உண்ட

அன்ேறா?

4.10.63

40
'ேதவ ம், தவ ம், ெசய் ம் நல் அறம் திற ம், மற் ம்
யாவ ம், நீேர என்ப , என்வயின் கிடந்த ; எந்தாய்!
ஆவ

நிற்க, ேச ம் அரண் உண்ேடா? அ ள் உண்

வைக உலகும் காக்கும் ெமாய்ம்பினீர்!

னி

அன்ேற

உண்டானால்?

4.10.64

'மறந்திலன், கவியின் ேவந்தன்; வயம் பைட வ விப்பாைரத்
திறம்திறம் ஏவி, அன்னார் ேசர்வ
அறம் ைண

பார்த் , தாழ்த்தான்;

மக்கு உற்றான்தன் வாய்ைம, இன்

பிறந்திலன் அன்ேற? ஒன்ேறா நரக ம் பிைழப்ப

அழி மாகில்,
அன்றால்.

4.10.65

'உதவாமல் ஒ வன் ெசய்த உதவிக்குக் ைகம்மா ஆக
மதம் யாைன அைனய ைமந்த! மற் ம் உண்டாக வற்ேறா
சிைதயாத ெச வில் அன்னான்

ன்ெசன் , ெச நர் மார்பில்

உைதயாேனல், உைத ண்

ஆவி உைலயாேனல், உலகில் மன்ேனா?

'ஈண் , இனி நிற்றல் என்ப

இனிய

ஓர் இயல்பிற்

4.10.66

அன்றால்;

ேவண்டலர் அறிவேரல், ம் ேகண்ைமதீர் விைனயிற் ஆமால்;
ஆண்தைக ஆளி ெமாய்ம்பின் ஐய! நீர் அளித்த ெசல்வம்
காண் யால் உன் ன் வந்த கவிகுலக் ேகாெனா 'என்றான்.
அ மன

வாய்ெமாழி ேகட்

4.10.67

இலக்குவன் சீற்றம் தணிதல்

மா தி மாற்றம் ேகட்ட மைல ைர வயிரம் ேதாளான்
தீர்விைன ெசன்

நின்ற சீற்றத்தான், சிந்ைத ெசய்தான்

'ஆாியன் அ ளின் தீர்ந்தான் அல்லன்; வந்
ேபர்

அாி

அ த்த ெசல்வம்

ஆக ெசய்த சி ைமயான்'என்

ம் ெபற்றி.

4.10.68

இலக்குவன் அ மைன ேநாக்கிக் கூ தல் (4442-4447)
அைனய

க தி, பின்னர், அாி குலத்தவைன ேநாக்கி,

'நிைன ஒ

மாற்றம் இன்ேன நிகழ்த் வ

இைனயன உைரத்தற்கு ஏற்ற; எண்

உள ; நின்பால்

தி இைவ நீ'என்னா,

வைனகழல்'வயிரத் திண்ேதாள் மன் இளம் குமரன் ெசால்வான் :

4.10.69
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ேதவிையக் குறித் ச் ெசய்த சீற்ற ம் மானத் தீ ம்
ஆவிையக் குறித்

நின்ற ஐயைன; அதைனக் கண்ேடன்,

ேகா இயல் த மம் நீங்க, ெகா ைமேயா
பாவியர்க்கு ஏற்ற ெசய்ைக க
'ஆயி

உற

கூ ப்

வன்; பழி ம் பாேரன்.

4.10.70

ம், என்ைன யாேன ஆற்றி நின் , ஆவி உற் ,

நாயகன்தைன ம் ேதற்ற நாள்பல கழிந்த; அன்ேறல்,
தீ ம், இவ் உலகம்

ன் ம்; ேதவ ம்

வர்; ஒன்ேறா?

ம், நல் அற ம்; ேபாகா விதிைய யார் விலக்கல் பாலார்?"
'உன்ைனக் கண் , உம்ேகான், தன்ைன, உற்ற இடத்

உத ம் ெபற்றி

என்ைனக் கண்டனன் ேபால் கண் , இந்நாள் இைட ெந
தன்ைனக் ெகாண்

இ ந்ேத தாழ்த்தான்; அன்

4.10.71

எனில், த

ைவகி,
ஒன்றாேல

மின்ைனக் கண்டைனயாள் தன்ைன நா தல் விலக்கல் பாற்ேறா?

4.10.72

'ஒன் ேமா, வானம் அன்றி உலக ம் பதினால் உள்ள
ெவன்றி மாக் கட ம் ஏழ் ஏழ் மைல உள்ள என்னேவயாய்
நின்ற
அன்

ஓர் அண்டத்

உள்ேள எனின், அ

ெந ய

ஒன்ேறா?

நீர் ெசான்ன மாற்றம் தாழ்வித்தல் த மம் அன்றால்.

4.10.73

'தாழ்வித்தீர் அல்லீர்; பல்நாள் த க்கிய அரக்கர் தம்ைம
வாழ்வித்தீர்; இைமேயார்க்கு இன்னல் வ வித்தீர்; மரபின் தீராக்
ேகள்வித் தீயாளர்
ள்வித்தீர்!

னியாதாைன

அ மன் இலக்குவ
வ மா அைழத்தல்
ேதான்றல் அஃ
ஆன்ற
ஏன்ற
சான்

ன்பம் கிளர்வித்தீர்; பாவம் தன்ைன
னிவித்தீர்'

க்கு ஆ த

வின்'என்றான்.

4.10.74

ம் உ தி ம் கூறி அவைனச் சுக்கிாீவன்பால்

உைரத்தேலா ம், மா தி ெதா

ல் அறிஞ! ேபாய ெபா ள் மனத்

,'ெதால்ைல

அைடப்பாய் அல்ைல;

ேயம் என்னின் இறத் ம்; இத் திறத் க்கு எல்லாம்
இனி அறேன; ேபாந்

உன் தம் ைனச் சார்தி'என்றான்.

4.10.75
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இலக்குவன், அ மன
ெசல் தல்

வார்த்ைதக்கு இைசந்

' ன்

ம், நீ ெசால் ற்

இன்

ம் நீ இைசத்த ெசய்வான் இையந்தனம்'என்

அன்ன

அன்ேறா

அவெனா ம் சுக்கிாீவன்பால்

யன்ற ?

ஓர் அைமதியான்தன் அ ள் சிறி

ெபான்னின் வார் சிைலயினா

ற் ங் காைல
கூறி,

அறிவான் ேநாக்கி,

ம், மா திேயா ம் ேபானான்.

தாைர, மகளிர்கூட்டத் டன் தி ம்பிச் ெசல்

4.10.76

தல்

அயில் விழி, கு தச் ெசவ்வாய், சிைல தல், அன்னப் ேபாக்கின்,
மயில் இயல், ெகா த்ேதர் அல்குல், மணி நைக, திணிேவய் ெமன்ேதாள்,
குயில் ெமாழி, கலசக் ெகாங்ைக மின் இைட, குமிழ் ஏர்

க்கின்,

யல் இயல் கூந்தல், மாதர் குழாத்ெதா ம் தாைர ேபானாள்.

4.10.77

அங்கதன் இலக்குவைன வணங்கி அவன் பணித்தவண்ணம் அவன
சுக்கிாீவ க்கு உணர்த்தச் ெசல் தல்
வல்ல மந்திாியேரா
அல்

வா

காதல

அம் கமலம் அன்ன அ

வ ைகையச்

ம், ைமந்தன்

பணிந் , அச்சம் தீர்ந்தான்;

வில்

ம் அவைன ேநாக்கி,'விைரவின் என் வர

ெசால்

தி

ர!

ந்ைதக்கு'என்றான்;'நன் 'எனத் ெதா

ேபானான்.

இலக்குவன் சினத் டன் வந்தி த்தைல அங்கதன் சுக்கிாீவ

4.10.78

க்குத் தெர◌ிவித்தல்

ேபானபின், தாைத ேகாயில் க்கு, அவன் ெபாலம்ெகாள் பாதம்
தான் உறப் பற்றி,

ற் ம் ைதவந் , தடக்ைக

'மானவற்கு இைளேயான் வந்
மீன் உயர் ேவைல ேம
இலக்குவன் ெவகுண்
வின தல்

ரன்,

உன் வாயி ன் றத்தான்; சீற்றம்

ம் ெபாி ; இ

விைளந்த 'என்றான்.

4.10.79

வ தற்குாிய காரணம் யா ? எனச் சுக்கிாீவன் அங்கதைன

அறி ற் , மகளிர் ெவள்ளம் அலம ம் அமைல ேநாக்கிப்
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பிாி ற்ற மயக்கத்தான்,

ந்

'ெசறி ெபான் தார் அலங்கல்
க

உற்ற ெபா

உற்ற

ஓர் ெபற்றி ஓரான்,

ர! ெசய்திலம் குற்றம்; நம்ைமக்

க்கு என்ேனா காரணம் கண்ட ?'என்றான்.

4.10.80

அங்கதன், நிகழ்ந்தவற்ைற எ த் ைரத்தல் (4454-4459)
"இையந்த நாள் எந்ைத நீ ெசன்

எய்தைல; ெசல்வம் எய்தி

வியந்தைன; உதவி ெகான்றாய்; ெமய் இைல" என்ன
உயர்ந்த

சீற்றம்; மற்

நயம் தெர◌ி அ

ஈ

உற்ற

ெசய்ைக;

ங்கி

ற் ம்

மன் ேவண்ட, நல்கினன், நம்ைம இன்

வ கின்ற ேவகம் ேநாக்கி, வானர

ம்.

4.10.81

ரர், வாைனப்

ெபா கின்ற நகர வாயில் ெபான் கத

அைடத் , குன்றம்

அ கு ஒன் ம் இல்லா வண்ணம் வாங்கினர் அ க்கி, மற் ம்
தெர◌ிகின்ற சினத் தீப் ெபாங்க, ெச ச் ெசய்வான் ெச க்கி நின்றார்.

4.10.82

'ஆண்தைக, அதைன ேநாக்கி, அம் மலர்க் கமலத் தாளால்
தீண் னன்; தீண்டா
நீண்ட கல் மதி

ன்னம், தெற◌்ெகா

ம், ெகாற்ற வாயி

வடக்கும் ேதய

ம், நிைரத்த குன் ம்,

கீண்டன தகர்ந் , பின்ைனப் ெபா ெயா ம் ெகழீஇய அன்ேற.
'அந்நிைல கண்ட திண்ேதாள் அாிக்குலத்
எந்நிைல நின்ற

என்ேகன்? யாண்

இந்நிைல கண்ட அன்ைன, ஏந்

4.10.83

அனிகம், அம்மா!

க்கு ஒளித்த

என்ேகன்?

இைழ ஆயத்ேதா ,

மின் நிைல வில் னாைன'வழி எதிர் விலக்கி நின்றாள்.
'மங்ைகயர் ேமனி ேநாக்கான், ைமந்த

ம், மனத்

4.10.84

வந்

ெபாங்கிய சீற்றம் பற்றிப் கல்கிலன்; ெபா மி நின்றான்;
நங்ைக ம் இனி

கூறி,'நாயக! நடந்த

என்ேனா

எங்கள்பால்?'என்னச் ெசான்னாள்; அண்ண
'அ

ெபாி

ம் இைனய ெசான்னான்.

அறிந்த அன்ைன, அன்னவன் சீற்றம் மாற்றி,

"விதி ைற மறந்தான் அல்லன்; ெவம் சினச் ேசைன ெவள்ளம்

4.10.85
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க ம் என ெகாண ம்

கல் அதர்ச் ெசல்ல ஏவி,

எதிர் ைற இ ந்தான்" என்றாள்; இ

இங்குப் குந்த 'என்றான்.

இலக்குவன வ ைகைய எனக்குத் தெர◌ிவியாத
அங்கதைன ேநாக்கி வின தல்
ெசாற்கு உாித்தான எல்லாம் ெசால்ல

4.10.86

என்'எனச் சுக்கிாீவன்

ம், அ க்கன் ேதான்றல்,

'நிற்க உாியார்கள் யாவர், அைனயவர் சினத்தின் ேநர்ந்தால்?
விற்கு உாியான், இத்தன்ைம ெவகுளியின், விைரவின் எய்த,
எற்கு உைரயா

நீர் இ

இயற்றிய

என்ைன?'என்றான்.

4.10.87

அங்கதன் ம ெமாழி
'உணர்த்திெனன்

ன்னம்; நீ அஃ

உணர்ந்திைல; உணர்வின் தீர்ந்தாய்;

ணர்ப்ப ஒன் இன்ைம ேநாக்கி, மா திக்கு உைரக்கப் ேபாேனன்;
இணர்த் ெதாைக ஈன்ற ெபான்தார் எ ழ் வ த் தடந்ேதாள் எந்தாய்!
கணத்திைட, அவைன, நீ ம் கா
சுக்கிாீவன், ம

ண்

தல் க மம்'என்றான்.

4.10.88

மதி மயங்கித் தன் கடைமயிைன மறந்த குற்றத்திைன

எண்ணிக் கழிவிரக்கம் ெகாண்
உற ண்ட சிந்ைதயா

கூ தல் (4462-4470)

ம் உைரெசய்வான் :'ஒ வர்க்கு இன்னம்

ெபறல் உண்ேட, அவரால் ஈண்

யான் ெபற்ற ேபர் உதவி? உற்ற

இறல் உண்ேடா? என்னின் தீர்வான் இ ந்த ேபர் இடைர எல்லாம்
நற

உண்

'ஏயின இ

மறந்ேதன்; காண நா
அலால் மற்

ஏழைமப் பால

"தாய் இவள், மைனவி'என்
தீவிைன ஐந்தின் ஒன்

வன், ைமந்த!'என்றான்.

ம் ெதளி

என்ேனா?

இன்ேறல் த மம் என் ஆம்?

இ ; அன்றி ம், தி க்கு நீங்கா

மாையயின் மயங்குகின்றாம்; மயக்கின்ேமல் மயக்கும் ைவத்தாம்!
"ெதளிந்

4.10.89

தீவிைனையச் ெசற்ேறார் பிறவியின் தீர்வர் " என்ன,

விளிந் இலா உணர்விேனா ம், ேவத ம், விளம்பேவ ம்,
ெநளிந் உைற
ைவ நீக்கி நற உண் நிைறகின்ேறனால்

4.10.90
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அளிந்

அகத்

எாி ம் தீைய ெநய்யினால் அவிக்கின்றாாின்.

"தன்ைனத் தான் உணரத் தீ ம், தைக அ
என்னத்தான் மைற ம் மற்ைறத்
ன்ைனத்தான் தன்ைன ஓரா

ைறக

பிறவி " என்ப
ம் இைசத்த, எல்லாம்,

ப்பிணி அ க்கின் ேமேல,

பின்ைனத்தான் ெப வ , அம்மா' நற

உண்

திைகக்கும் பித்ேதா?

'அளித்தவர், அஞ்சும் ெநஞ்சின் அைடத்தவர், அறிவில்
குளித்தவர், இன்ப

4.10.91

4.10.92

ழ்கிக்

ன்பம் குைறத்தவர், அன்றி, ேவாி

ஒளித்தவர், உண் , மீண் , இவ் உலகு எலாம் உணர ஓ க்
களித்தவர் எய்தி நின்ற கதி ஒன்

கண்ட

உண்ேடா?

'ெசற்ற ம் பைகஞர், நட்டார் ெசய்த ேபர் உதவிதா

4.10.93

ம்,

கற்ற ம், கண் கூடாகக் கண்ட ம், கைல வலாளர்
ெசாற்ற ம், மானம் வந்

ெதாடர்ந்த ம், படர்ந்த

உற்ற ம் உணரார் ஆயின், இ தி ேவ

ன்பம்

இதனின் உண்ேடா?

4.10.94

'வஞ்ச ம், கள ம், ெபாய் ம், மயக்க ம், மர இல் ெகாட் ம்,
"தஞ்சம் " என்றாைர நீக்கும் தன்ைம ம், களிப் ம், தாக்கும்;
கஞ்ச ெமல் அணங்கும் தீ ம், கள்ளினால்; அ ந்தினாைர
நஞ்ச ம் ெகால்வ

அல்லால், நரகிைன நல்கா

'ேகட்டனன்,'நறவால் ேக
காட் ய ; அ
மீட்

4.10.95

வ ம்'என; கிைடத்த அச்ெசால்

மன் நீதிக் கல்வியால் கடந்த

இனி உைரப்ப

அன்ேற?

அல்லால்,

என்ேன? விைரவின் வந்

ட் ய ெவகுளியால் நான்

அைடந்த

ரன்

வதற்கு ஐயம் உண்ேடா?

4.10.96

'ஐய! நான் அஞ்சிேனன், இந் நறவினின் அாிய ேக ;
ைகயினால் அன்றிேய ம் க
ெவய்ய

தல் க மம் அன்றால்;

ஆம் ம ைவ இன்னம் வி ம்பிேனன் என்னின்,

ெசய்ய தாமைரகள் அன்ன ேசவ

சிைதக்க'என்றான்.

ரன்
4.10.97

46
சுக்கிாீவன், இலக்குவைன எதிர்ெகாண் அைழத் வ மா அங்கதைன
அ ப்பித் தான் சுற்றத்ெதா ம் அரண்மைன வாயி ல் வந் நிற்றல்
என்

ெகாண்

இயம்பி, அண்ணற்கு எதிர் ெகாளற்கு இையந்த எல்லாம்

நன்

ெகாண் ,'இன்

தன்

ைணத் ேதவிமா ம் தமெரா ம் த வ, தா

ம் நீேய ந

கு'என அவைன ஏவி,
ம்

நின்றனன், ெந ய வாயில் கைடத்தைல, நிைறந்த சீரான்.

4.10.98

இலக்குவைன வரேவற்கும் நிைலயில் கிட்கிந்ைத நகரம் ெபற்ற அணிநலம் (4472 4473)
உைரத்த ெசம் சாந் ம்,

ம், சுண்ண ம், ைக ம், ஊழின்

நிைரத்த ெபான்குட ம், தீப மாைல ம், நிகர் இல்
குைரத்

எ

விதானத்ேதா

இைரத்

இமிழ்

ரசும்,

ெதாங்க

ம், ெகா

ற் ம் இயங்கின,

த் ம்
ம், சங்கும்,

தி எல்லாம்.

4.10.99

ய திண் பளிங்கின் ெசய்த சுவர்களில், தலத்தில், சுற்றி
நாயக மணியிற் ெசய்த நனி ெந ந்

ணின் நாப்பண்,

சாைய க்கு உறலால், கண்ேடார் அயர் ற,'ைக விேலா ம்
ஆயிர ைமந்தர் வந்தார் உளர்'எனப் ெபா ந்த , அவ் ஊர்.

4.10.100

தன்ைன ேநாக்கிவந்த அங்கதைனக் கண்ட இலக்குவன்'எங்கி ந்தான்
ங்ேகாமான்?'என வினவ, அவன் ம ெமாழி பகர்தல்
அங்கதன், ெபயர்த் ம் வந்

ஆண்

அ ெதா தாைன, ஐயன்,

'எங்கு இ ந்தான் ம் ேகாமான்?' என்ற ம்,'எதிர்ேகாள் எண்ணி,
மங்குல் ேதாய் ேகாயில் ெகாற்றக் கைடத்தைல ம ங்கு நின்றான்
சிங்க ஏ

அைனய

ர! ெசய்தவச் ெசல்வன்' என்றான்.

சுக்கிாீவன் இலக்குவைன எதிர்ெகாள்
சுண்ண ம்

சும்

தல் (4475-4477)

சி, சூடகத் ெதா க் ைகம் மாதர்,

கண் அகன் கவாிக் கற்ைறக் கால் உற, கைல ெவண் திங்கள்

4.10.101
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விண் உற வளர்ந்த

என்ன ெவண் குைட விளங்க,

வண்ண வில் கரத்தான்
அ க்கியம்

ன்னர், கவிக் குலத்

ர

அரசன் வந்தான்.

4.10.102

தல ஆய அ ச்சைனக்கு அைமந்த யா ம்

க்கு இதழ் மகளிர் ஏந்த,
இ க்கு இனம்

ரசு இனம்

கி ன் ஆர்ப்ப

னிவர் ஓத, இைச திைச அளப்ப, யாணர்த்

தி க்கிளர் ெசல்வம் ேநாக்கித் ேதவ ம் ம ளச் ெசன்றான்.

4.10.103

ெவம் ைல மகளிர் ெவள்ளம் மீன் என விளங்க, விண்ணில்
சும்ைமவால் மதியம் குன்றில் ேதான்றிய என ந் ேதான்றிச்
ெசம்மைல எதிர்ேகாள் எண்ணித் தி ெவா

மலர்ந்த ெசல்வன்,

அம் மைல உதயஞ் ெசய் ம் தாைத ம் அைனயன் ஆனான்.
இலக்குவன் சுக்கிாீவைனக் கண்ட டன் தன் மனத்
ெகாள் தல்
ேதாற்றிய அாிக்குலத்
ஏற்

அரைச ேதான்ற

எதிர் ேநாக்கினன்; எ ந்த

4.10.104

எ ந்த சீற்றத்ைதத் தணித் க்

ம்

அவ் வழிச்

சீற்றம்; அங்கு அ தைன ெதளிந்த சிந்ைதயால்
ஆற்றினன் த மத்தின் அைமதி உன்

வான்.

4.10.105

சுக்கிாீவ ம் இலக்குவ ம் ஒ வைர ஒ வர் த விக்ெகாண் , பாிவாரங்க
அரண்மைனைய அைடதல்
எ

டன்

என மைல என எ ந்த ேதாள்களால்

த வினர் இ வ ம்; த வி ைதயலார்
கு ெவா ம் ரர்தம் குழாத்திேனா ம் க்கு
ஒழி

இல் ெபாற் ேகா ரத்

உைற ள் எய்தினார்.

இலக்குவைனச் சிங்காதனத்தில் அம ம்ப
அதற்கு உடன்படாைம (4480-4481)
அாியைண அைமந்த
இ ' எனக் கவிக்குலத்

காட் 'ஐய! ஈண்
அரசன் ஏவ

ம்

'தி மகள் தைலமகன் ல் ல் ேசர எற்கு

4.10.106

சுக்கிாீவன் ேவண்ட, இலக்குவன்
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உாியேதா இஃ ?'என மனத்தின் உன்

வான்.

4.10.107

'கல் அைண மனத்திைன ைடக் ைகேகசியால்
எல் அைண மணி
றந்த எம்பிரான்
ல் அைண ைவக யான் ெபான் ெசய் ந்ெதாடர்
ெமல் அைண ைவக
அ

ம் ேவண் ேமா?'என்றான்.

4.10.108

ேகட் ச் சுக்கிாீவன் வ ந்திநிற்க, இலக்குவன், தைரயில் இ த்தல்

என்

அவன் உைரத்த

ம் இரவி காதலன்

நின்றனன்; விம்மினன் மலர்க்கண் நீர் உக;
குன் என உயர்ந்த அக் ேகாயில் குட் ம
வன் தலத்

இ ந்தனன் ம

வின் ேகாமகன்.

4.10.109

கண்ேடார் வ ந் தல்
ைமந்த ம் திய ம் மகளிர் ெவள்ள ம்
அந்தம் இல் ேநாக்கினர் அ த கண்ணினர்
இந்தியம் அவித்தவர் என இ ந்தனர்;
ெநாந்தனர்; தளர்ந்தனர்;
தி மஞ்சனம் ஆ

அ

வல்வ

ஓர்கிலார்.

அ ந் ம்ப

இலக்குவன் அதற்கு உடன்படா

4.10.110

இலக்குவைனச் சுக்கிாீவன் ேவண்ட,

ம த் ைரத்தல் (4484-4488)

'மஞ்சன விதி ைற மரபின் ஆ ைன
எஞ்சல் இல் இன் அ
அ ந்தின் யாம் எலாம்
உய்ஞ்சனம் இனி என அரசு உைரத்த ம்
அஞ்சன வண்ண

க்கு அ

'வ த்த ம் பழி ேம வயி

சன் கூ மால்.

4.10.111

மீக்ெகாள

இ த் ம் என்றால் எமக்கு இனிய யாவேதா?
அ த்தி உண் ஆயி ம் அவலம்தான் தழீஇக்
க த்
'

ேவ

உற்றபின் அமிழ் ம் ைகக்குமால்.

ட் ய பழி எ

ம்

ங்கு தீ அவித்

4.10.112
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ஆட் ைன கங்ைகநீர் அரசன் ேதவிையக்
காட் ைன எனின் எைமக் கட ன் ஆர் அமிழ்
ஊட் ைனயால்; பிறி

உய ம் இல்ைலயால்.

'பச்சிைல கிழங்கு காய் பரமன்
மிச்சிேல

கர்வ ; ேவ

4.10.113

ங்கிய

நான் ஒன் ம்

நச்சிேலன்; நச்சிேனன் ஆயின் நாய் உண்ட
எச்சிேல அ ; இதற்கு ஐயம் இல்ைலயால்.
'அன்றி ம் ஒன்

4.10.114

உள ; ஐய! யான் இனிச்

ெசன்றனன் ெகாணர்ந் 'அைடதி த்தினால் அ
ன் ைணக் ேகாமகன் கர்வ ஆதலான்
இன்

இைற தாழ்த்த

ம் இனி

அன்றாம்'என்றான்.

4.10.115

சுக்கிாீவன் வ ந் தல்
வானர ேவந்த ம்'இனிதின் ைவகுதல்
மானவர் தைலமகன் இடாின் ைவகேவ
ஆன ; குரக்கு இனத்
ேமல் நிைல அழிந்

எமர்கட்கு ஆம்'எனா

உயிர் விம்மினான் அேரா.

வ ந்திய சுக்கிாீவன் அ மைன ேநாக்கி ஒ
இடத்திற்கு விைரந்

4.10.116

வார்த்ைத கூறி இராமன் இ க்கும்

றப்ப தல் (4490-4491)

எ ந்தனன் ெபா க்ெகன இரவி கான் ைள;
வி ந்த கண்ணீாினன் ெவ த்த வாழ்வினன்
அழிந் அயர் சிந்ைதயன் அ மற்கு ஆண் ஒன்
ெமாழிந்தனன் வரன் ைற ேபாதல்
'ேபாயின

ன்

வான்.

4.10.117

தாின் கு ம் ேசைனைய

நீ உடன் ெகாண தி ெநறிவேலாய்!'எனா
ஏயினன் அ

மைன'இ த்தி ஈண் 'எனா

நாயகன் இ ந் ழிக் க

நண்

வான்.

சுக்கிாீவன், தன் பாிவாரங்கள் சூழச் ெசன்

4.10.118
இராமைன அைடதல் (4492-4497)
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அங்கதன் உடன்ெசல அாிகள் ன்ெசல
மங்ைகயர் உள்ள ம் வழி ம் பின்ெசல
சங்ைக இல் இலக்குவன் த வி தம் னின்
ெசங்கதிேரான் மகன் க திற் ெசன்றனன்.

4.10.119

ஒன்பதினாயிர ேகா ஊகம் தன்
ன் ெசல பின் ெசல ஞாங்கர் ெமாய்ப் உற
மன் ெப ங் கிைளஞ ம் ம ங்கு சுற் உற
மின் ெபா
ெகா
இ
த

ணினான் ெசல்

வனம் மிைடந்தன; குமி

ம் ேவைலயில்.

4.10.120

ேபாியின்

வனம் மிைடந்தன; பணிலம் ஏங்கின;
வனம் மிைடந்தன தயங்கு

ெபா

ண் ஒளி;

வனம் எ ந்தன வானம் ேபார்த்தேவ.

4.10.121

ெபான்னினின் த்தினின் ைனெமன் சினின்
மின்னின மணியினின் பளிங்கின் ெவள்ளியின்
பின்னின; விசும்பி

ம் ெபாிய; ெபட் உறத்

ன்னின சிவிைக; ெவண் கவிைக சுற்றின.

4.10.122

ர க்கு இைளயவன் விளங்கு ேசவ
பாாினில் ேசற ன் பாிதி ைமந்த ம்
தாாினின் ெபாலம் கழல் தழங்கத் தாரணித்
ேதாினில் ெசன்றனன் சிவிைக பின்ெசல.

4.10.123

எய்தினன் மானவன் இ ந்த மால்வைர
ெநாய்தினின் ேசைன பின் ஒழிய ேநான் கழல்
ஐய வில் குமர ம் தா ம் அங்கதன்
ைக

றந்

அயல் ெசல காதல்

ன் ெசல.

4.10.124

சுக்கிாீவன், இராமனிடத் க் ெகாண்ட ேபரன்பினால் பரதைன ஒத் த் ேதான் தல்
கண்ணிய கணிப் அ ம் ெசல்வக் காதல் விட்
அண்ணைல அ ெதாழ அைண ம் அன்பினால்
நண்ணிய கவிக்குலத் அரசன் நாள்ெதா ம்
ண்ணியன் ெதா

கழல் பரதன் ேபான்றனன்.

4.10.125
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சுக்கிாீவன், இராமன் தி வ கைள இைறஞ்சுதல்
பிறி அ ந் தம்பி ம் பிாிய ேபர் உலகு
இ தியில் தான் என இ ந்த ஏந்தைல
அைறமணித் தாாிேனா ஆரம் பார் ெதாட
ெசறி மலர்ச் ேசவ

யின் தீண் னான்.

4.10.126

இராமபிரான், சுக்கிாீவைன அன்பினால் த வித் தன்ன கில் அமர்த்தி நலம்
வினாதல் (4500-4501)
தீண்ட

ம் மார் இைடத் தி

ம் ேநா ற

நீண்ட ெபான் தடக்ைகயால் ெந
ண் எ ெவகுளி ேபாய் ஒளிப்ப
ஈண் ய க ைண தந்
அயல் இனி

ல் னான்;
ன் ேபால்

இ க்ைக ஏவிேய;

4.10.127

இ த்தி'நின் அரசும் ஆைண ம்

இயல்பினின் இையந்தேவ? இனிதின் ைவகுேம
யல் ெபா

தைடக்ைகநீ ரக்கும் பல் உயிர்?

ெவயில் இலேத குைட?'என வினாயினான்.

4.10.128

சுக்கிாீவன் விைட பகர்தல்
ெபா

ைட அவ் உைர ேகட்ட ேபாழ்

வான்

உ
இ

ைடத் ேதாினான் தல்வன்'ஊழியாய்!
ைட உலகி க்கு இரவி அன்ன நின்

அ

ைடேயற்கு அைவ அாியேவா?'என்றான்.

சுக்கிாீவன் தன் பிைழயிைன எ த் ைரத்

4.10.129

இரங்குதல் (4503-4505)

பின்ன ம் விளம் வான்'ெப ைமேயாய்! நின
இன் அ ள் உதவிய ெசல்வம் எய்திேனன்;
மன்னவ நின்பணி ம த் ைவகி என்
ன் நிைலக் குரக்கு இயல்

க்கிேனன்'என்றான்.

4.10.130
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ெப ந்திைச அைனத்ைத ம் பிைசந் ேந ேனன்
த ம் தைக அைமந் ம் அத்தன்ைம ெசய்திேலன்
தி ந் இைழ திறத்தினால் ெதளிந்த சிந்ைத நீ
வ ந்திைன இ க்க யான் வாழ்வின் ைவகிேனன்.

4.10.131

'இைனயன யா ைட இயல் ம் எண்ண ம்
நிைன ம் என்றால் இனி நின் யான் ெச ம்
விைன ம் நல் ஆண்ைம ம் விளம்ப ேவண் ேமா?
வைனகழல் வாிசிைல வள்ளிேயாய்!'என்றான்.
இராமபிரான், சுக்கிாீவன

குணம் ெகாண்

4.10.132

குற்றம் நீக்கிப் பாராட் தல்

தி உைற மார்ப ம் தீர்ந்தேத ம் வந்
ஒ வ அ ங் காலம் உன் உாிைமேயார் உைர
த

விைனத்

ஆைகயின் தாழ்விற்

ஆகுேமா?

பரதன் நீ! இைனயன பகர்திேயா?'என்றான்.

4.10.133

இராமன் சுக்கிாீவைன ேநாக்கி'அ மன் எங்குள்ளான்'என வினவ, அவன், நாைள
ேசைனேயா

வ வான்'எனச் சுக்கிாீவன் விைட கூ தல் (4507-4508)

ஆாியன் பின்ன ம்'ஐய! நன்கு உணர்
மா தி எவ் வழி ம வினான்?'என
சூாியன் கான் ைள'ேதான் மால் அவன்
நீர் இ ம் பரைவயின் ெந ய ேசைனயான்.
'ேகா

ஓர் ஆயிரம் குறித்த

4.10.134

வர்

ஓ னர்; ெந ம்பைட ெகாணர்தல் உற்றதால் :
நாள்தரக் குறித்த ம் இன்
ஆடல் அம் தாைனேயா

நாைள; அவ்
அவ

ம் எய் மால்.

ேசைனகள் யா ம் வந்த பின்னர்ச் ெசய்யத்தக்க
சுக்கிாீவன் கூ தல்
'ஒன்பதினாயிர ேகா

உற்ற

நின் ெப ஞ் ேசைன; அந் ெந ய ேசைனக்கு

4.10.135
இ

என ஆைணயிடலாம் எனச்
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நன்கு உ ம் அவதிநாள் நாைள; நண்ணிய
பின் ெசய தக்க

ேபசல் பாற்

என்றான்.

4.10.136

மீண் ெசன் ேசைனகள் வந்தபின் வ க'என இராமன் சுக்கிாீவைனக்
கிட்கிந்ைதக்கு அ ப் தல்
வி ம்பிய இராம

ம்' ர நிற்கு இ

ஓர்

அ ம் ெபா ள் ஆகுேமா? அைமதி நன் 'எனா
'ெப ம்பகல் இறந்த ; ெபயர்தி; நின் பைட
ெபா ந் ழி வா'என ெதா
இராமன் அங்கத
விடத்தில் தங்குதல்

ேபாயினான்.

க்கு இன்ெமாழி கூறி அ

4.10.137
ப்பிவிட் த் தம்பி ம் தா

ம் அவ்

அங்கதற்கு இனியன அ ளி'ஐய! ேபாய்த்
தங்குதி உந்ைதேயா 'என் தாமைரச்
ெசங்கணான் தம்பி ம் தா ம் சிந்ைதயின்
மங்ைக ம் அவ் வழி அன்

ைவகினான்.

இராமன் பணித்தவண்ணம், தான் கிட்கிந்ைதக்குச் ெசன்றேபா
நிகழ்ந்தவற்ைற இலக்குவன் எ த் ைரத்தல்

4.10.138
அங்கு

ேசய் உயர் கீர்த்தியான்'கதிாின் ெசம்மல் பால்
ேபாய ம் அவ் வயின் குந்த யாைவ ம்
ஓய் றா

உணர்த் 'என உணர்த்தினான் அேரா

வாய்ைமயா உணர்

ம் வ ய ெமாய்ம்பினான்.

4.10.139

கவிக்கூற்
அன் அவண் இ த்தனன்; அலாி கீழ்த் திைசப்
ெபான் திணி ெந வைர ெபா
உறாத ன்
வன் திறல்
வர் கூவ வானரக்
குன்

உறழ் ெந ம்பைட அைடதல் கூ வாம்.

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

4.10.140
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4.11 தாைன காண் படலம் 4514 - 4552
சதவ

வானர ேசைன டன் வந்

ேசர்தல்

ஆைன ஆயிரம் ஆயிரத் எ ழ்வ அைமந்த
வானர அதிபர் ஆயிரர் உடன்வர வகுத்த
கூனல் மாக் குரங்கு ஐ இரண் ஆயிர ேகா த்
தாைனேயா ம் அச் சதவ

என்பவன் சார்ந்தான்.

4.11.1

சுேடணனன் வ ைக
ஊன்றி ேம ைவ எ க்கு ம் மி க்கி க்கு உாிய
ேதன் தெர◌ிந் உண் ெதளி
வானரச் ேசைன
ஆன்ற பத்
ஆயிர ேகா ேயா அைமயத்
ேதான்றினான் வந்

சுேடணனன் எ

ம் ெபயர்த் ேதான்றல்.

4.11.2

உ ைமயின் தந்ைத தாரன் வ ைக
ஈ இல் ேவைலைய இைமப்
ம் அளவினில் கலக்கிச்
ேச காண்கு ம் திறல் ெக வானரச் ேசைன
ஆ

எண் ஆயிர ேகா ய

உடன் வர, அ தம்

மா

இலா ெமாழி உ ைமையப் பயந்தவன் வந்தான்.

4.11.3

ேகசாி வ ைக
ஐம்ப ஆய றாயிர ேகா எண் அைமந்த
ெமாய்ம் மால்வைர ைர ெந வானரம் ெமாய்ப்ப
இம்பர் ஞாலத் ம் வானத் ம் எ திய சீர்த்தி
நம்பைனத் தந்த ேகசாி கடல் என நடந்தான்.

4.11.4

மிரன் வ ைக
மண்ெகாள் வாள் எயிற் ஏனத்தின் வ யன, வயிரத்
திண் ெகாள் மால்வைர மயிர்ப் றத்தன எனத் திரண்ட
கண்ெகாள் ஆயிர ேகா யின் இரட் யின் கணித்த
எண்கின் ஈட்டம் ெகாண் , எ ழ்வ த்

மிரன் இ த்தான்.

4.11.5
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கவாட்சன் வ ைக
னி ம் ஆம் எனின் அ க்கைன

ரண் அற

க்கும்,

தனிைம தாங்கிய உலைக ம் சலம்வாின் குைமக்கும்,
இனிய மாக்குரங்கு ஈர் இரண் ஆயிர ேகா
அனிகம்

ன்வர ஆன்ெபயர்க் கண்ணன் வந்

அைடந்தான்.

4.11.6

பனசன் வ ைக
தனிவ ம் தடங்கிாி எனப் ெபாியவன், சலத்தால்
நிைன ம் ெநஞ்சு இற உ ம் என உ க்கு
பனசன் என்பவன், பன்னிரண்

நிைலயன்,

ஆயிர ேகா ப்

னித ெவஞ்சின வானரப் பைடெகா

குந்தான்.

4.11.7

நீலன் வ ைக
இ

ம், மாக்கடல்
இல் ேபர்

ழக்க ம் ெவ க் ெகாள இைசக்கும்
ழக்கு உைடயன, விைசயன,

ெகா ய, கூற்ைற ம் ஒப்பன, பதிற்ைறந்
ெந ய வானரப் பைடெகாண்

ரண,

ேகா

குந்தனன் நீலன்.

4.11.8

தாீ கன் வ ைக
மா கரத்தன உரத்தன வ யன நிைலய
ேவகரத்த ெவங்கண் உமிழ் ெவயிலன மைலயின்
ஆகரத்தி ம் ெபாியன ஆ ஐந் ேகா
சாகரத்ெதா ம் தாீ கன் என்பவன் சார்ந்தான்.

4.11.9

கயன் வ ைக
இைளத்

ேவ

ஒ

மாநிலம் ேவண் ம் என்

இரங்க,

ைளத்த ப்பதினாயிர ேகா யின் ற் ம்,
விைளத்த ெவஞ்சினத் அாி இனம் ெவ
ற விழிக்கும்
அளக்கேரா ம் அக்கயன் எ
சாம்பவான் வ ைக

ம் ெபயரன் வந்

அைடந்தான்.

4.11.10

56

ஆயிரத் அ
ேகா யின் கைட அைமந்த
பாயிரப் ெப ம்பைட ெகாண் பரைவயின் திைரயின்
தாய், உ த்

உடேன வர தட ெந

ஏய் உ ப் யச் சாம்பன் என்பவ

வைரைய
ம் வந்

இ த்தான்.

4.11.11

ன் கன் வ ைக
வகுத்த தாமைர மலர் அயன் நிசிசரர் வாழ்நாள்
உகுத்தி நீெயனப் ெபா அ ம் ெப வ உைடயான்,
பகுத்த பத்
றாயிரப் பத்தியின் இரட்
ெதாகுத்த ேகா

ெவம்பைட ெகாண்

ன் கன் ெதாடர்ந்தான்.

4.11.12

மிந்தன் வ ைக
ேகா ேகா
றாயிர எண் எனக் குவிந்த
நீ ெவஞ்சினத் அாி இனம் இ
ைட ெந ங்க
ம் உம்ப ம், இம்ப ம்,
ேதா

ழியில்

இவர்ந்த தார்க் கிாி ைர

ழ்க

மிந்த

ம் ெதாடர்ந்தான்.

4.11.13

மயிந்தன் வ ைக
இையந்த பத்
றாயிரப் பத் எ ம் ேகா
உயர்ந்த ெவஞ்சின வானரப் பைடெயா ம் ஒ ங்ேக
சயம் தனக்கு ஒ வ
எனத் திறல்ெகா தைழத்த
மயிந்தன் மல் கசேகா கன் தன்ெனா ம் வந்தான்.

4.11.14

கு தன் வ ைக
கறங்கு ேபால்வன காற்றி

ம் கூற்றி

ம் க ய,

பிறங்கு தெண◌் திைர கடல் ைட ெபயர்ந் எனப் ெபயர்வ,
மறம் ெகாள் வானரம் ஒன்ப ேகா எண் வகுத்த
திறம் ெகாள், ெவஞ்சினப் பைடெகா
ப

கு த

கன் வ ைக

ஏழின் ஏ

றாயிர ேகா

என்

இைசந்த

ம் ேசர்ந்தான்.

4.11.15

57
பாழி நல் ெந ந் ேதாள்கிளர் பைடெகாண் பரைவ
ஊழி ேபாி ம் உைல இல உலகினில் உயர்ந்த
ழி விண் கப் ப

கன் என்பவன் குந்தான்.

4.11.16

இடபன் வ ைக
ஏ ம் ஏ ம் என் உைரக்கின்ற உலகங்கள் எைவ ம்
தா ம் காலத் ம் தாழ் இலாத் தடவைரக் குலங்கள்
சூ ம் ேதாற்றத்த, வ ெகாள் ெதாள்ளாயிர ேகா ப்
பாழி ெவம் யத்

அாிெயா ம் இடப

தீர்க்கபாதன்

ேயார் வ ைக

த

ம் படர்ந்தான்.

4.11.17

தீர்க்கபாத ம், வினத ம், சரப ம் திைரக்கும்
மால் க ங்கடற்கு உயர்ந் ள ைமம் கத் அனிகம்
ஆர்க்கும் எண்ண ங் ேகா
ேபார்க்கும்
அ

ெகாண் , அண்ட ம் ற ம்,

ழியில் மைறதர,

ைறயினின் குந்தார்.

4.11.18

மன் வ ைக

ைக அஞ்சு ஆ தம் உைடய அக் கட ைளக் காண
ெமய் அஞ்சாதன மாதிரம் சிறி என விாிந்த,
ைவயம் சார்வரத் திாித வானர ேசைன
ஐ அஞ்சு ஆயிர ேகா

ெகாண்

அ

மன் வந்

அைடந்தான்.

4.11.19

நளன் வ ைக
ெநாய்தின் கூ ய ேசைன,

றாயிர ேகா

எய்த, ேதவ ம்,'என்ெகாேலா

?'என்ப

ைமயல் சிந்ைதயால் அந்தகன் ம க்கு உற்
தெய◌்வத் தச்சன் ெமய்த்தி
கும்பன் சங்கன்
கும்ப

என்ன
மயங்க,

ெந ங் காதலன் ேசர்ந்தான்.

த ேயார் வ ைக

ம் குலச் சங்க

ம்

த னர், குரங்கின்

தம் ெப ம்பைடத் தைலவர்கள் தர வந்த தாைன,

4.11.20

58
இம்பர் நின்றவர்க்கு எண் அாி ; இராகவன் ஆவத்
அம் எ

ம்

ைணக்கு உாிய; மற்

உைரப்ப அாி

அளேவ

4.11.21

வானரப் பைடயின் சிறப் (4535-4537)
ேதாயின் ஆழி ஓர் ஏ ம் நீர் சுவறி ெவண்

கள் ஆம்;

சாயின் அண்ட ம் ேம
ம் ஒ ங்குடன் சா ம்;
ஏயின் மண்டலம் எள் இட இடம் இன்றி இாி ம்
காயின் ெவங்கனல் கட

ம் இரவி ம் காி ம்.

4.11.22

எண்ணின், நான் கர் எ பதினாயிரர்க்கு இயலா;
உண்ணின் அண்டங்கள் ஓர்பி
கண்ணின் ேநாக்குறின் கண்

உண்ண ம் உதவா;
தலா

க்கும் க வா;

மண்ணின்ேமல் வந்த வானர ேசைனயின் வரம்ேப.

4.11.23

ஒ க்குேமல், வடேம ைவ ேவெரா ம் ஒ க்கும்;
இ க்குேமல், ெந

வானக

கட்ைட ம் இ க்கும்;

பி க்குேமல் ெப ங்காற்ைற ம் கூற்ைற ம் பி க்கும்;
கு க்குேமல், கடல் ஏைழ ம் குடங்ைகயின் கு க்கும்.

4.11.24

பைடத் தைலவர் வ ைக
ஆ

பத்

எ

ேகா யாம், வானரர்க்கு அதிபர்,

கூ

திக்கி

மா

இல் ெகாற்றவன் நிைனத்தன

க்கு அப் றம் குப் றற்கு உாியார்,

ஊ ம் இப்ெப ம் ேசைனெகாண்

க்கு ம் வ யர்,
எளிதின் வந் ற்றார்.

4.11.25

வந்த பைடத் தைலவர் சுக்கிாீவைன வணங்குதல்
ஏ

மாகடல் பரப்பி

ம் பரப் என இைசப்பச்

சூ ம் வானரப் பைடெயா , அவ்

ர ம்

வன்றி,

'ஆழி மாபாித் ேதரவன் காதலன் அ கள்
வாழி! வாழி!'என்

உைரத்

அலர்

வினர், வணங்கி.

4.11.26

59
சுக்கிாீவன் ேசைனையக் கா
அைனய

மா

ஆகிய ேசைன வந்

இராமைன ேவண் தல்

இ த்த

ம் அ க்கன்

தைனயன் ெநாய்தினின் தயரதன் தல்வைனச் சார்ந்தான்;
'நிைன ம்

ன்னம் வந்

அைடந்த , நின்ெப ஞ் ேசைன;

விைனயின் கூற் வ! கண்ட ள் நீ'என விளம்ப.

4.11.27

வானரப் பைட காண இராமன் மைலச் சிகரத்ைத யைடதல்
ஐய ம் உவந் , அகம் என கம் மலர்ந் அ ளி,
ைதயலாள் வரக் கண்டனன் ஆம் எனத் தளிர்ப்பான்
எய்தினான் அங்கு ஒர் ெந வைரச் சிகரத்தின் இ க்ைக
ெவய்யவன் மகன் ெபயர்த் ம் அச்ேசைனயின் மீண்டான்.
ேசைன இயங்குமா
அஞ்ெசா

ஐ இரண்

ஒ ங்குப த்திச் சுக்கிாீவன் பைடத் தைலவேரா
ேயாசைன அகலத்த

ெசஞ்ெசேவ வடதிைச நின்

4.11.28
மீ

தல்

ஆகி,

தென◌்திைச ெசல்ல,

எஞ்ச ல் ெப ஞ்ேசைனைய'எ க'என ஏவி,
ெவஞ்சினப் பைட ரைர உடன் ெகாண்
சுக்கிாீவன் இராம
மீண்

4.11.29

க்கு வானரப் பைடையக் காட் தல்

இராமைன அைடந் 'இகல் ெவன்றிேவல்

காண்

நீ'என வரன் ைற தெர◌ி

ஆண்

இ ந்தனன்; ஆர்த்

ஈண்

மீண்டான்.

உ த்

உறக் காட் ,
எ ந்தைத அன்ேற,

ேசைன, பால் எறிகடல் ெநறி படர்ந்

வானரப் பைடயின் இயக்கத்தால்

ர!

என்ன.

4.11.30

தி எ தல்

எட் த் திக்ைக ம் இ நிலப் பரப்ைப ம், இைமேயார்
வட்ட விண்ைண ம், மறிகடல் அைனத்ைத ம், மைறப்பத்
ெதாட்

ேமல் எ ந்

ஓங்கிய

ளியின்

இட் ச் ெசம்மிய நிைறகுடம் ஒத்த

ழி,

இவ் அண்டம்.

4.11.31

60
பைடயின் அளவின்ைம
அத்தி ஒப் எனின் அன்னைவ உணர்ந்தவர் உளரால்;
வித்தகர்க்கு இனி உைரக்கலாம் உவைம ேவ
பத்

இரட்

எத் திறத்தி

நன்பகல் இர
ம் ந

யாேதா?

ஒ வலர் பார்ப்பார்,

கண் லர்

எவேனா?

4.11.32

பைடையப் பற்றி இராம இலக்குவர் உைரயாடல் (4446-4452)
விண்ணின், தீம் னல் உலகத்தின், நாகாின், ெவற்றி
எண்ணின், தான் அல

ஒப் இலன் என நின்ற இராமன்,

கண்ணின், சிந்ைதயின், கல்வியின், ஞானத்தின், க தி,
அண்ணல் தம்பிைய ேநாக்கினன் உைர ெசய்வதானான்.
'அடல் ெகாண்

4.11.33

ஓங்கிய ேசைனக்கு நா ம் நம் அறிவால்

உடல் கண்ேடாம் : இனி
றக் கா மா உளேதா?
மடல் ெகாண் ஓங்கிய அலங்கலாய்! மண்ணிைட மாக்கள்
"கடல் கண்ேடாம் " என்பர், யாவேர
'ஈசன் ேமனிைய ஈர் ஐந்

றக் கண்டார்?

திைசகைள, ஈண்

ஆசு இல் ேசைனைய, ஐம்ெப ம்

4.11.34

இவ்

தத்ைத அறிைவ,

ேபசும் ேபச்சிைன, சமயங்கள் பிணக்கு ம் பிணக்ைக,
வாசமாைலயாய்! யாவேர
'இன்ன ேசைனைய

எண்ண வல்லார்?
ற இ ந்

4.11.35

இவண் ேநாக்கி,

பின்ைனக் காாியம் ாி ேமல், நாள்பல ெபய ம்;
உன்னிச் ெசய்ைகேமல் ஒ ப்படல் உ வேத உ தி'
என்ன
யாவ

ரைனக் ைகெதா

இைளயவன் இயம் ம்.

4.11.36

எவ் உலகத்தினின் ஈங்கு இவர்க்கு இயலா

ஆவ ; ஆகுவ

அாிய

ேதவ! ேதவிையத் ேத வ

ஒன்

உள

என்ப

எனல் ஆேம?

சிறிதால்;

பாவம் ேதாற்ற , த மேம ெவன்ற , இப்பைடயால்.

4.11.37

61
தரங்க நீர் எ ம் தாமைர நான் கன் தந்த
வரம் ெகாள் ேபர் உலகத்தினில், மற்ைற மன் யிர்கள்,
உரம் ெகாள் மால்வைர உயிர் பைடத் எ ந்தன ஒக்கும்
குரங்கின் மாப் பைடக்கு, உைற இடப் பைடத்தன ெகால்லாம்?
'ஈண்

தாழ்க்கின்ற

என், இனி எண் திைச ம ங்கும்,

ேதண் வார்கைள வல்ைலயில் ெச
நீண்ட

4.11.38

த் வ

அல்லால்?

ல்வலாய்!'என்றனன் இைளயவன்; ெந ேயான்,

ண்ட ேதரவன் காதலற்கு, ஒ ெமாழி க

ம்.

4.11.39

---------------4.12 நாட விட்ட படலம் 4553- 4626
இராமன் சுக்கிாீவைன வின தல்
'வைக ம், மான ம், மா

எதிர்ந்

ஆற்

பைக ம் இன்றி, நிரந் , பரந் எ
தைக இல் ேசைனக்கு அவதி சைமந்த
ெதாைக ம் உண்

ம்
ஓர்

ெகாேலா?' எனச் ெசால் னான்.

4.12.1

சுக்கிாீவன் ம ெமாழி (4554 - 4555)
'ஏற்ற ெவள்ளம் எ பதின் இற்ற'என்
ஆற்றலாளர் அறிவின் அைமத்த ஓர்
மாற்றம் உண் ; அ
ேதாற்றம் என்

அல்ல , மற் ம் ஓர்

இதற்கு எண்

ம்

ன் ெசால்

ேமா?

4.12.2

'ஆ பத் எ ேகா அனீக க்கு
ஏ ெகாற்றத் தைலவர் இவர்க்கு ன்
கூ ேசைனப் பதி ெகா ங் கூற்ைற ம்
நீ

ெசய்தி ம் நீலன்'என்

ஓதினான்.

இனிச் ெசய்வன சிந்திக்க என இராமன் கூறல்
என்

உைரத்த எாிகதிர் ைமந்தைன

4.12.3
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ெவன்றி வில் ைக இராமன் வி ப்பினால்
நின்
ெசன்

இனிப் பல ேபசி என்ேனா? ெநறி
இைழப்பன சிந்தைன ெசய்க என்றான்.

சுக்கிாீவன் அ

ம

4.12.4

க்குக் கூ தல் (4557-4561)

அவ ம் அண்ணல் அ மைன'ஐய! நீ
வனம் ன் ம் நின் தாைதயின் க்கு உழல்
தவன ேவகத்ைத; ஓர்கிைல தாழ்த்தைன;
கவன மாக் குரங்கின் ெசயல் காண் ேயா?

4.12.5

'ஏகி ஏந்திைழ தன்ைன இ ந் ழி
நாகம் நா க; நால் நிலம் நா க;
ேபாக மி குந்திட வல்லநின்
ேவகம் ஈண்

ெவளிப்பட ேவண் மால்.

4.12.6

'தென◌் திைசக்கண் இராவணன் ேசண்நகர்
என் இைசக்கின்ற என் அறி இன்னணம்;
வன் திைசக்கு இனி மா தி நீ அலால்
ெவன்றிைசக்கு உாியார் பிறர் ேவண் ேமா?
'வள்ளல் ேதவிைய வஞ்சித் ெவௗவிய
கள்ள வாள் அரக்கன் ெசலக் கண்ட
ெதள்ளிேயாய்! "அ தென◌் திைச என்ப
உள்ள ம் எனக்கு உண்

" என உன்

4.12.7

ஓர்

வாய்.

4.12.8

'தாைர ைமந்த ம் சாம்ப ம் தாம் தல்
ரர் யாவ ம் ேமம்ப ம் ேமன்ைமயால்
ேசர்க நின்ெனா ம்' திண் திறல் ேசைன ம்
ேபர்க ெவள்ளம் இரண்ெடா ம் ெபற்றியால்.
பிற திைசகளில் சுேடணனன்

த ேயாைர அ

'குட திைசக்கண் சுேடணன்; குேபரன் வாழ்
வட திைசக்கண் சதவ ; வாசவன்

4.12.9
ப் தல்
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இட திைசக்கண் வினதன்; விறல் த
பைடெயா 'உற் ப் படர்க எனப் பன்னினான்.
சுேடணனன்

4.12.10

த ேயார்க்கும் சுக்கிாீவன் கட்டைள

'ெவற்றி வானர ெவள்ளம் இரண்ெடா ம்
சுற்றி ஓ த்
வி ஒ மதி
ற்

உறாத

ன்

ற் திர் இவ் இைட;

ெகாற்ற வாைகயினீர்!'எனக் கூறினான்.

4.12.11

சுக்கிாீவன் தென◌் திைசயில் ெசல்ேவார்க்கு வழி கூறல் (4564-4584)
விந்தமைல
'ஈண் நின் எ ந் ஈர் ஐந்
எழில்
ண் ேசாதிக் ெகா
ேதான்றலால்
நீண்ட ேநமி ெகால் ஆம் என ேநர் ெதாழ
ேவண் ம் விந்த மைலயிைன ேம

ர்.

4.12.12

ந மைதயா
'ேத அவ் வைர தீர்ந்தபின் ேதவ ம்
ஆ கின்ற அ பதம் ஐந்திைனப்
பா கின்ற பல மணி ஆல் இ ள்
ஓ கின்ற ந மைத உன்

ர்.

4.12.13

ஏமகூடமைல
'வாம ேமகைல வானவர் மங்ைகயர்
காம ஊசல் களி இைசக் கள்ளினால்
ம ேமனி அசுணம் யில் உ ம்
ஏம கூடம் எ

ம் மைல எய்

ர்.

வடெபண்ைண
'ெநாய்தின் அம்மைல நீங்கி

மெரா ம்

4.12.14
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ெபாய்ைகயின் கைர பிற்படப் ேபாதிரால்;
ெசய்ய ெபண்ைணக் காிய ெபண்ைணச் சில
ைவகல் ேத க் க

வழிக் ெகாள் ர்.

4.12.15

தண்டகம்
'தாங்கும் ஆர் அகில் த வளர் சந்தனம்
ங்கு ேவ விதர்ப்ப ம் ெமல் என
நீங்கி நா ெந யன பிற்படத்
ேதங்கு வார் னல் தண்டகம் ேசர்திரால்.

4.12.16

ண்டகத் ைற (4569-4571)
பண் அகத்தியன் ைவகியதாப் பகர்
தண்டகத்த தாபதர் தம்ைம உள்
கண் அகத் யர் தீர்வ காண் ரால்
ண்டகத்

ைற என்

ஒ

ெமாய் ெபாழில்.

4.12.17

ஞாலம் ங்குற நல் அறத்ேதார் ெபா ள்
ேபால நின் ெபா வ
ம்ெபாழில்
சீல மங்ைகயர் வாய் எனத் தீம் கனி
காலம் இன்றிக் கனிவ

காண் ரால்.

'நயனம் நன்கு இைமயார்;

4.12.18

யிலார் நனி

அயனம் இல்ைல அ க்க க்கு அவ்வழி;
சயன மாதர் கலவித் தைலத் த ம்
பய

ம் இன்ப ம் நீ ம் பயக்குமால்.

4.12.19

பாண் வின் மைல
'ஆண்

இறந்தபின் அந்தரத்

இந் ைவத்

தீண் கின்ற ; ெசங்கதிர்ச் ெசல்வ
ஈண்

உைறந்

அல

பாண் வின் மைல என்
ேகாதாவாி

ம்

ஏகலம்'என்ப
ம் ப ப்பதம்.

4.12.20
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த்
மத்

ஈர்த் ப் ெபான் திரட் மணி உ ட் ,
நீத்தம் ன்றில் ஆயர்
ஈர்த்

மரன் ஈர்த் , மைல ஈர்த்

மான் ஈர்த்
த்

ஈர்த்திட்

வ வ ; யார்க்கும்
அைலயாமல், லவர் நா

உத வ ; னிதம் ஆன
அத் தீர்த்தம் அகன் ேகாதாவாி என்பர்;
அம்மைலயின் அ கிற்

அம்மா!

4.12.21

சுவண நதி
அவ் ஆ

கடந்

அப்பால், அறத்

ஆேற

எனத் ெதளிந்த அ ளின் ஆ ம்,
ெவவ் ஆ

ஆம் எனக் குளிர்ந் , ெவயில் இயங்கா

வைக இலங்கும் விாி ஞ் ேசாைல,
எவ் ஆ ம் உறத்

வன்றி, இ ள் ஓட மணி

இைமப்ப , இைமேயார் ேவண்ட,
ெதவ் ஆ

கத்

ஒ வன், தனிக் கிடந்த

சுவணத்ைதச் ேசர்திர் மாேதா.
சந்திரகாந்தம், ெகாங்கைவ, கு

4.12.22

ந்தம்

சுவணநதி கடந் , அப்பால், சூாிய காந்தகம்
என்னத் ேதான்றி, மாதர்
கவண் உமிழ்கல் ெவயில் இயங்கும் கனவைர ம்,
சந்திர காந்தக ம், காண்டீர்
அவண் அைவ நீத்

ஏகியபின், அகல்நா

பல

கடந்தால், அனந்தன் என்பான்
உவண பதிக்கு ஒளித்
கு ந்த ம், ெசன்
அ ந்ததி மைல

உைற ம் ெகாங்கண ம்,
உ திர் மாேதா.

4.12.23
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"அரன் அதிகன், உலகு அளந்த அாி அதிகன் "
என் உைரக்கும் அறி இேலார்க்குப்
பரகதி ெசன் அைட அாிய பாிேச ேபால்
கல் அாிய பண்பிற்

ஆமால்;

சுரநதியின் அயல , வான் ேதாய் கு மிச் சுடர்த்
ெதாைகய, ெதா ேதார்க்கு எல்லாம்
வரன் அதிகம் த ம் தைகய அ ந்ததி ஆம்
ெந மைலைய வணங்கி அப்பால்.

4.12.24

அஞ்சுவ ம் ெவஞ் சுர ம், ஆ ம், அகன்
ெப ஞ் சுைன ம் அகில் ஓங்கு ஆரம்
மஞ்சு இவ ம் ெந ங் கிாி ம், வளநா ம்,
பிற்படப் ேபாய் வழிேமல் ெசன்றால்,
நஞ்சு வ ம் மிடற் அர க்கு, அமிழ் நனி ெகா த்
ஆையக் க ழன் நண் ம்
எஞ்சு இல் மரகதப் ெபா ப்ைப இைறஞ்சி,
அதன் றம் சார ஏகிர் மாேதா.

4.12.25

'வடெசாற்கும் தென◌்ெசாற்கும் வரம்பிற்றாய்
நான்மைற ம் மற்ைற
ம்
இைட ெசாற்ற ெபா ட்கு எல்லாம் எல்ைலயதாய்
நல் அறத் க்கு ஈறாய் ேவ
ைட சுற் ந் ைணயின்றிப் கழ் ெபாதிந்த
ெமய்ேயேபால் த் நின்ற
அைட சுற் ம் தண்சாரல் ஓங்கிய ேவங்கடத்தில்
ெசன்

அைடதிர் மாேதா.

4.12.26

'இ விைன ம் இைடவிடா எவ் விைன ம்,
இயற்றாேத, இைமேயார் ஏத் ம்
தி விைன ம், இ பதம் ேதர் சி ைமைய ம்,
ைற ஒப்பத் ெதளிந்
"க விைனய
அங்கு அ

ேநாக்கி,

இப் பிறவிக்கு " என் உணர்ந்
கைள ம் கைட இல் ஞானத்

அ விைனயின் ெப ம் பைகஞர் ஆண்
ஈண்

இ ந் ம் அ

உளர்;

வணங்கற் பாலார்.

4.12.27
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'ேதாதவத்தித்

ய்மைறேயார்

ைற ஆ ம்

நிைற ஆ ம், சு தித் ெதால்
மாதவத்ேதார் உைறவிட

ல்

ம், மைழ உறங்கும்

மணித்தட ம், வான மாதர்
கீதம் ஒத்த கின்னரங்கள் இன் நரம் வ
ெதா ம் கிளக்கும் ஓைத
ேபாதகத்தின் மழக் கன் ம்
ப் பற ம்
உறங்கு இட

ம் ெபா ந்திற்

அம்மா.

4.12.28

'ேகா உ மால் வைரயதைனக் கு குதிேரல்,
உம் ெந ய ெகா ைம நீங்கி
உ திர்; ஆத னால் விலங்குதிர்; அப் றத்
நீர் ேம ெதாண்ைட
நா

உ திர்; உற் , அதைன நா
திர் அதன்
பின்ைன நளிநீர்ப் ெபான்னிச்
ேச உ தண் னல் தெய◌்வத் தி நதியின்
இ கைர ம் ெதாிதிர் மாேதா.
றக்கம் உற்றார் மனம் என்னத்
ேசாணா

4.12.29
ைறெக நீர்

குந்ேதார், ெதால்ைல

மறக்கம் உற்றார் அகம் மலர்ந்

மைறந்

உைறவர்;

அவ் வழி நீர் வல்ைல ஏகி,
உறக்கம் உற்றார் கன உற்றார் என உணர்விெனா ம்
ஒ ங்கி, மணியால் ஓங்கல்
பிறக்கம் உற்ற மைலநா

நா , அகன்

தமிழ்நாட் ல் ெபயர்திர் மாேதா.

4.12.30

ெதன் தமிழ்நாட் அகன் ெபாதியில் தி
னிவன்
தமிழ்ச் சங்கம் ேசர்கிற்றீேரல்
என் ம் அவன் உைறவிடமாம் ஆத னான்
அம்மைலைய இடத்திட் ஏகிப்,
ெபான் திணிந்த னல் ெப கும் ெபா ைந எ

ம்

தி நதி பின் ஒழிய, நாகக்
கன் வளர் தடஞ்சாரல் மேயந்திர மா
ெந வைர ம், கட

ம், காண் ர்.

4.12.31

68
'ஆண்
ஒ

கடந் , அைல உவாிக்கு அப் றத் ம்
திங்கள் அவதி ஆகத் ேதண் ,

இவண் வந்
க

அைடதிர்; விைட ேகா ர்,

'என்னச் ெசப் ம் ேவைல,

நீண்டவ

ம், மா திைய நிைற அ ளால்

உற ேநாக்கி,'நீதி வல்ேலாய்!
காண்

எனின், குறி ேகட் !'என,

ேவ

ெகாண்

இ ந்

கழறல் உற்றான்.

இராமன் சீைதயின் அைடயாளங்கைள அ

4.12.32

ம

க்குக் கூறிய

(4585-4617)

அ யின் அைமப்
பாற்கடல் பிறந்த ெசய்ய பவளத்ைதப் பஞ்சி ஊட் ,
ேமற்பட மதியம் சூட் , விரகுற நிைரத்த, ெவய்ய;
கால் தைக விரல்கள் ஐய! கமல ம் பிற ம் எல்லாம்
ஏற்பில என்ப

அன்றி, இைண அ க்கு உவைம உண்ேடா?

4.12.33

றவ
நீ ெமய்யா உணர்தி ஐய! நிைரவைள மகளிர்க்கு எல்லாம்
வாய்ைமயால் உவைமயாக மதியறி லவர் ைவத்த
ஆைம ஆம் என்ற ேபா ம், அல்லன ெசால் னா

ம்

யாம யாழ் மழைலயாள் தன் றவ க்கு இ க்கு மன்ேனா.

4.12.34

கைணக்கால்
விைனவரால் அாிய ேகாைதப் ேபைத ெமன் கைணக்கால், ெமய்ேய
நிைனவரால் அாிய; இன்

ம் ேநர்படப் லவர் ேபாற் ம்

சிைன வரால், பகழி ஆவம், ெநல் சிைன ேய
எைனவரால் பக ம் ஈட்டம், யான் உைரத்

ம் ெசப்பம்;
இன்பம் என்ேனா?

ெதாைட
அரம்ைப என் , அளக மாதர் குறங்கி

க்கு அைமந்த ஒப்பின்

4.12.35
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வரம்ைப ம் கடந்த ேபா , மற்

உைர வகுக்கல் ஆேமா?

நரம்ைப ம், அமிழ்தம் நா ம் நறைவ ம், நல்நீர்ப் பண்ைணக்
க ம்ைப ம் கடந்த ெசால்லாள், கவாற்கு இ

க

கண்டாய்.

4.12.36

அல்குல்
'வார் ஆழிக் கலசக் ெகாங்ைக வஞ்சிேபால் ம ங்குலாள் தன்
தார் ஆழிக் கைலசார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவைம தக்ேகாய்!
பார் ஆழி பிடாில் தங்கும் பாந்த ம் பனி ெவன் ஓங்கும்
ஓர் ஆழித் ேத ம் ஒவ்வா உனக்கு நான் உைரப்ப
இைட

என்ேனா.'

4.12.37

'சட்டகம் தன்ைன ேநாக்கி, யாைர ம் சைமக்கத் தக்காள்
இட் ைட இ க்கும் தன்ைம இயம்பக் ேகட்
கட் ைரத்

உணர்தி என்னின்,

உவைம காட்ட, கண் ெபாறி க வா; ைகயில்

ெதாட்ட எற்கு உணரலாம்; மற்

உண்

எ

ம் ெசால்

ம் இல்ைல.'

4.12.38

வயி
'ஆல் இைல, ப வம் தீட் ம் ஐய

ண் பலைக, ெநாய்ய

பால் நிறத் தட்டம், வட்டக் கண்ண , பல ம் இன்ன,
ேபா
ஏ

ம் என்

ம் என்

உைரத்த ேபா ம், ைனந் ைர; ெபா ைம பார்க்கின்,
இைசக்கின், ஏலா; இ , வயிற்

இயற்ைக; இன்

ம்.'

4.12.39

உந்தி
'சிங்கல் இல் சி
ெபாங்கு ெபான்

கூதாளி, நந்தியின் திரள்
ைள என்றா

ம் ல்

ேசர்ந்த
ெபா ைமத்

அங்கு அவள் உந்தி ஒக்கும் சுழி எனக் கணித்த
கங்ைகைய ேநாக்கிச் ேசறி கட

ம் ெந

ஆமால்;

உண்டால்;

கற்ேறாய்!'

4.12.40

வயிற்றிைட மயிெரா ங்கு
மயிர் ஒ க்கு என ஒன்

உண்டால், வல்

ேசர் வயிற்றில்; மற்

உயிர் ஒ க்கு; அதற்கு ேவண் ம் உவைம ஒன்

என்

உைரக்க ேவண் ன்,

70
ெசயிர் இல் சிற்றிைடயாய் உற்ற சி
குயில் உ த்
வயிற்
"அல்

ெகா

டக்கம் தீரக்

அைமய ைவத்த ெகாள் ெகாம் என்

உணர்ந்

ேகா . 4.12.41

ம ப்
ஊன்றி ம் " என்

வல்

ன்

வில் ,
ெசால்

அஞ்சி, அரவிந்தம்

றந்தாட்கு, அம்ெபான்

உளவால், ேகால வயிற்றில்; மற்

ன்

அைவ ம், மார

உலகின் வா ம் மாத ம் ேதாற்ற ெமய்ம்ைம

ஊன்றிய வாம் ெவற்றி வைரெயனத் ேதான் ம் அன்ேற.'

4.12.42

ெகாங்ைக
'ெசப் என்ெபன்; கலசம் என்ெபன்; ெசவ் இள நீ ம் ேதர்ெவன்;
ப் ஒன்

திரள் சூ

என்ெபன்; ெசால்

ெவன்

ம்பிக் ெகாம் ம்;

தப் இன்றிப் பக ன் வந்த சக்கர வாகம் என்ெபன்;
ஒப் ஒன் ம்

ைலக்குக் காேணன், பல நிைனந்

உைலெவன் இன்

ம்.' 4.12.43

ேதாள்
'க ம் கண்டா

ம் மாைலக் காம் கண்டா

ம் ஆ

அ ம் கண் தாைர ேசார்வ அன்றி ேவ அறிவ உண்ேடா?
க ம் கண் ஆ ம் ேகாைத ேதாள் நிைனந் உவைம ெசால்ல
இ ம் கண்

அைனய ெநஞ்சம், எனக்கு இைல; இைசப்ப

என்ேனா?'

4.12.44

ன்ைக
" ன்ைகேய ஒப்ப

ஒன் ம் உண் ,

என் ைகேய இ க்கம் அன்ேற? இயம்பி
வன் ைக யாழ் மணிக் ைக என்றல், மற்

ன்

உலகத் ள்

ம் "

ம், காந்தள் என்றல்,
ஒன்ைற உணர்த்தல் அன்றி

நன் ைகயாள் தடக்ைக ஆேமா? நலத்தின்ேமல் நல ம் உண்ேடா?'
அகங்ைக
ஏலக் ெகாண்

அைமந்த பிண்

இளந்தளிர் கிடக்க; யாணர்க்

ேகாலக் கற்பகத்தின் காமர் குைழ, ந ங் கமல ெமன் ,

4.12.45
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ல் ஒக்கும் ம ங்குலாள் தன்
கா

ரம் லம் ம் ேகாலக்

க்குத் ெதாைல ம் என்றால், ைகக்கு ஒப் ைவக்கலாேமா?

4.12.46

நகம்
ெவள்ளிய

வல், ெசவ்வாய், விளங்கு இைழ இளம் ெபான் ெகாம்பின்

வள் உகிர்க்கு உவைம நம்மால் மயர்
"எள்

திர் நீேர

கிள்ைளகள்,

க்ைக " என்
க்கின்

அற வகுக்கலாேமா?

ெகாண் , இவறி, என் ம்,

ைவக் கிழிக்கு ேமல், உைரக்கலாேமா?

4.12.47

க த்
அங்ைக ம் அ

ம் கண்டால் அரவிந்தம் நிைன

மாேபால்,

ெசங்களி சிதறி, நீலம் ெச க்கிய தெய◌்வ வாள் கண்
மங்ைகதன் க த்ைத ேநாக்கி, வளர் இளங் க கும், வாாிச்
சங்க ம், நிைனதி யாயின், நைவ என்

ணிதி தக்ேகாய்!

4.12.48

வாயிதழ் (4601-4602)
'பவள ம், கிைட ம், ெகாவ்ைவப் பழ
வள்வில இலவம், ேகாபம்,
தவளம்'என்

ம், ைபங் கு தப்

க்கு என்

ம்,

இத் ெதாடக்கம் சாலத்

உைரக்கும் வண்ணம் சிவந் , ேதன் த ம் ம் ஆயின்,

குவைள உண்கண்ணி வண்ண வாய் அ ; குறி ம் அஃேத.
'சிவந்த

4.12.49

ஓர் அமிழ்தம் இல்ைல; ேதன் இல்ைல உள என்றா

ம்,

கவர்ந்தேபா அன்றி, உள்ளம் நிைனப்ப ஓர் களிப் நல்கா;
பவர்ந்த வாள் த னாள்தன் பவள வாய்க்கு உவைம பாவித்
உவந்தேபா , உவந்த வண்ணம் உைரத்தேபா , உைரத்த

ஆேமா?'

பல்
' ல்ைல ம்,

ந் ம்,

த் ம்

ெசால்ைல ம் அமிழ் ம் பா
அல்ல

ஒன்

ஆவ

ம் ேத

வல் என்
ம் என்

உைரத்தேபா ,
உைரக்கத் ேதான் ம்,

இல்ைல; அமிழ்திற்கும் உவைம உண்ேடா?

4.12.50
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வல்ைலேயல் அறிந்

ேகா

மா

இலா ஆ

சான்ேறாய்!

4.12.51

க்கு
ஓதி ம் எள்

ம் ெதாள்ைளக் குமி ம்

ேசாதிெசய் ெபான்
ஏ

ம் மின்

க்கு ஒக்கும் என்றால்

ம் மணி ம்ேபால்

ம் இல்ைல; வல்ேலார் எ

ளங்கித் ேதான்றா;

ேவார்க்கு எ த ஒண்ணா

நீதிைய ேநாக்கி நீேய நிைனதியால், ெந

காண்பாய்!

4.12.52

கா
'வள்ைள கத்தாிைக வாம மயிர்விைனக் க வி, என்ன,
பிள்ைளகள் உைரப்ப அல்லால் ெபாியவர் உைரக்கின் பித்தாம்;
ெவள்ளிெவண் ேதா ெசய்த வி த்தவம் விைளந்த என்ேற
உள்

தி காைத; அல்லால், உவைமக்கும், உவைம உண்ேடா?

4.12.53

கண்
ெபாியவாய்ப் பரைவ ஒவ்வா; பிறி
அாியவாய், ஒ வர் உள்ளத்

ஒன்

நிைனந்

ேபச

அடங்குவ அல்ல; உண்ைம

தெர◌ிய ஆயிரம் கால் ேநாக்கின் தெர◌ிவில; தெய◌்வம் என்னக்
காிய ஆய், ெவளிய ஆகும் வாள்தடங் கண்கள் அம்மா.

4.12.54

வம்
ேகள் ஒக்கின் அன்றி ஒன்

கிளத்தினால் கீழ்ைமத்

ஆமால்;

ேகாள் ஒக்கும் என்னின் அல்லால் குறி ஒப்பக் கூறிற்
வாள் ஒக்கும் வ

கணாள் தன்

தாள் ஒக்க வைளந்
நல்நா
பல் நா
எந் நா

ைள ெவண் திங்கள்

ம் வளரா

இல்ைல, அநங்க சாபம்.

ம் நளிர் அ

ம் பன்னி ஆற்றா மதி எ

ன்நாளின்

வத் க்கு உவைம ைவக்கின்,

நிற்ப இரண்

ம் நளினம் நா

ஆேமா?
4.12.55

தைல நா ப்,

ம் பண்ப
நா

ஆகி,
ம் குைறேய ஆகி,

என்னின் இைற ஒக்கும் இயல்பிற்

ஆமால்.

4.12.56
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அளகம்
வைனபவர் இல்ைல அன்ேற வனத் ள் நாம் வந்த பின்ைன?
அைனயன எனி

ம் அந்த அழகுக்கு ஓர் அழி

உண்டாகா;

விைன ெசயக் குழன்ற அல்ல; விதிெசய விைளந்த; நீலம்
ைனமணி அளகம் என் ம்

ைமயாம்; உவைம

ணா.

4.12.57

கம்
'ெகாண்ட ன் குழவி, ஆம்பல், குனிசிைல, வள்ைள, ெகாற்றக்
ெகண்ைட, ஒண் தரளம், என்
மண்டலம் வதனம் என்

இக் ேகண்ைமய கிடந்த திங்கள்

ைவத்தனன், விதிேய; நீ அப்

ண்டாீகத்ைத உற்ற ெபா

அ

ெபா ந்தி ஓர்வாய்'

4.12.58

கூந்தல்
'காாிைனக் கழித் க் கட் , கள்ளிேனா

ஆவி ஊட் ,

ேபர் இ ள் பிழம் ேதாய்த் , ெநறி உறீஇப் பிறங்குகற்ைறச்
ேசார் குழல் ெதாகுதி என் சும்ைம ெசய்தைனய அம்மா!
ேநர்ைமையப், ப ைம ெசய்த நிைறந ங் கூந்தல் நீத்தம்.
' ல் இதழ் கமலத் தெய◌்வப்

விற்கும் உண் ; ெபாற்பின்

எல்ைலயின் மதிக்கும் உண்டாம் களங்கம், என்
அல்ல ம் சிறி
நல் இயலா

4.12.59

உைரக்கும் ஏதம்;

குற்றம் அகன்றில; அன்னம் அன்ன

க்கு எல்லாம் நலன் அன்றிப் பிறி

உண்

அன்றால்.'

4.12.60

'மங்ைகயர்க்கு ஓதி ைவத்த இலக்கணம் வண்ண வாசப்
பங்கயத் தவட்கும் ஐயா! நிரம்பல; பற்றி ேநாக்கின்
ெசங்கயல் க ங்கண் ெசவ்வாய்த் ேதவ ம் வணங்கும் தெய◌்வக்
ெகாங்ைக அக்குயி
ெசால்

க்கு ஒன் ம் குைற

இைல குறி ம் அஃேத.

4.12.61
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'குழல் பைடத்

யாைழச் ெசய்

மழைல ம் பிற ம் தந்

குயிெலா

கிளி ம் கூட் ,

வ த்த ைகம்மலாின் ேமலான்,

இைழெபா ம் இைடயினாள் தன் இன்ெசாற்கள் இையயச் ெசய்தான்;
பிைழயில

உவைம காட்டப் ெபற்றிலன்; ெப ம் ெகால் இன்

'வான் நின்ற உலகம்
நா நின்ற சுைவ மற்

ன் ம் வரம் இன்றி வளர்ந்த ேவ
ஒன்ேறா அமிழ்

அன்றி நல்ல

ம்?'

4.12.62

ம்,

இல்ைல;

மீன் நின்ற கண்ணினாள்தன் ெமன்ெமாழிக்கு உவைம ேவண் ன்,
ேதன் ஒன்ேறா? அமிழ்தம் ஒன்ேறா? அைவ ெசவிக்கு இன்பம் ெசய்யா,'

4.12.63

நைட
'

வ ம் மழைல அன்னம், ைன மடப் பி , என்

ேதவ ம் ம ளத் தக்க ெசலவின எனி

இன்ன,

ம் ேதேறன்;

பாவ ம் கிழைமத் ெதான்ைமப் ப ணிதர் ெதா த்த, பத்தி
நாவ ம் கிளவிச் ெசவ்வி நைடவ

நைடயள் நல்ேலாய்!'

4.12.64

நிறம்
'எந்நிறம் உைரக்ேகன்? மாவின் இளநிறம்

தி ம்; மற்ைறப்

ெபான் நிறம் க கும்; என்றால், மணிநிறம் உவைம ேபாதா;
மின் நிறம் நாணி எங்கும் ெவளிப்படா ஒளிக்கும்; ேவண் ன்,
தன் நிறம் தாேன ஒக்கும்; மலர்நிறம் சமழ்க்கும் அன்ேற!'

4.12.65

உவைமயற்றவேள சீைத
"மங்ைகயர் அவைள ஒப்பார் மற்
சங்ைகயில் உள்ளந் தாேன சான்

உளர் அல்லர் " என் ம்
எனக் ெகாண் சான்ேறாய்!

அங்கு அவள் நிைலைம எல்லாம் அளந்
திங்கள் வாள்

அறிந் , அ கு சார்ந் ,

கத்தினாட்குச் ெசப் எனப் பின்

ம் ெசப் ம்.

சீைதக்குக் கூறேவண் ய அைடயாளச் ெசய்திகள்
' ன்ைன நாள்

னிெயா ம்

திய நீர் மிதிைலவாய்ச்

4.12.66
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ெசன்னிநீள் மாைலயான் ேவள்வி காணிய ெசல
அன்னம் ஆ ம் ைறக்கு அ கு நின்றாைள அக்
கன்னி மாடத்திைடக் கண்ட ம் கழ வாய்.

4.12.67

"வைர ெசய்தாள் வில் இ த்தவன் அ மா னிெயா ம்
விரசினான் அல்லேனல் வி வல்யான் உயிர்" எனக்
கைரெசயா ேவைலயிற் ெபாிய கற்பினள் தெர◌ிந்
உைர ெசய்தாள்; அஃ

எலாம் உணர, நீ உைர ெசய்வாய்.'

4.12.68

'சூழி மால் யாைனயின் ைண ம ப் இைண எனக்
ேகழ் இலா வன ைலக் கிாி சுமந் இைடவ ஓர்
வாழி வான் மின் இளங் ெகா யின் வந்தாைள, அன் ,
ஆழியான் அரச அைவ கண்ட ம் அைறகுவாய்.
" ன் நான் அறிகிலா

4.12.69

னிெந ங் கானிேல,

என்பிேன ேபா வான் நிைனதிேயா, ஏைழ நீ?
இன்பம் ஆய், ஆர் உயிர்க்கு இனிைய ஆயிைன, இனித்
ன்பம் ஆய்

திேயா?" என்ற ம், ெசால்

"ஆன ேபர் அரசு இழந்

வாய்.'

4.12.70

அடவி ேசர்வாய்; உனக்கு

யான் அலாதன எலாம் இனியேவா? இனி" எனா
மீன் உலாம் ெந மலர்க் கண்கள் நீர் விழ, வி ந் ,
ஊன் இலா உயிாின் ெவந் , அயர்வ ம் உைர ெசய்வாய்.'
'மல்லல் மாநகர்

றந்

ஏகும் நாள், மதி ெதா ம்

கல் ன் மாமதில் மணி கைட கடந்தி தல்
"எல்ைல தீர்

ன்,

அாிய ெவங்கானம் யாேதா " எனச்

ெசால் னாள்; அஃ

எலாம் உணர, நீ ெசால்

இராமன் ேமாதிரம் அளிக்கப்ெபற்
'இைனயவா

அ

வாய்.'

மன் ேபாதல

உைரெசயா,'இனிதின் ஏகுதி'எனா,

வைன ம் மாமணி நல் ேமாதிரம் அளித் ,'அறிஞ! நின்
விைன எலாம்

4.12.71

க!'எனா விைட ெகா த்

உதவ

ம்,

4.12.72
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ைன ம் வார் கழ னான் அ ெ◌ளா ம், ேபாயினான்.'
அங்கதக் குாிசிேலா , அ

சினத்

4.12.73

உழவராம்

ெவங்கதத் தைலவ ம் விாிகடல் பைடெயா ம்,
ெபாங்குவில் தைலவைரத் ெதா
ெசங்கதிர்ச் ெசல்வைனப் பணி

,

ன்ேபாயினார்

ம் ெசன்னியார்.

4.12.74

------------4.13 பிலம் க்கு நீங்கு படலம் 4627 - 4699
ேபாயினார்; ேபாயபின் றந் ெந ம் திைசகள்ேதா
ஏயினான் இரவி காதல

ம்; ஏயின ெபா ட்கு

ஆயினார் அவ ம்; அங்கு அன்னநாள் அவதியில்
தாயினார் உலகிைனத் தைகெந ந் தாைனயார்.

4.13.1

குன் இைசத்தன எனக் குல ேதாள் வ யினார்
மின் திைசத்தி ம் இைடக் ெகா ைய நா னர் விராய்
வன்திைசப் பட ம் ஆ

ஒழிய, வண் தமிழ் உைடத்

தென◌் திைசச் ெசன் ளார் திறன் எ த்

உைர ெசய்வாம்.

4.13.2

விந்திய மைலயில் ேத தல் (4629-4632)
சிந் ராகத்ெதா ம் திரள் மணிச் சுடர் ெசறிந்
அந்தி வானத்தின் நின் அவிர்தலான் அரவிேனா
இந் யா எய்தலான் இைறவன் மா ெமௗ ேநர்
விந்த நாகத்தின் மா

எய்தினார் ெவய்தினால்.

4.13.3

அந் ெந ங் குன்றேமா அவிர் மணிச் சிகர ம்
ெபான்ெந ங் ெகா
ப் ைரக ம் க்கு ன்
நல்ெந ந் ேதாைகைய நா னார் நைவ இலார்
பல் ெந ங் காலம் ஆம் என்னா ஓர் பகல் இைட.
மல்லல் மாஞாலம் ஓர் ம உறா வைகயின் அச்
சில் அல் ஓதிைய இ ந் ைறவிடம் ேத னார்
ல் னார் உலகிைனப் ெபா இலா வைகயினால்

4.13.4
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எல்ைல மா கடல்கேள ஆ மா

ஏகினார்.

4.13.5

விண் ேபாய் இழிவ ேமல் நிமிர்வ விண்படர்வ ேவர்
உண்ட மாமரனின் அம்மைலயின்வாய் உைற நீர்
மண் பார் அதனின் வாழ் உயிர்கள் அம் மதியிேனார்
கண் லாதன அயன் கண் லாதன ெகாலாம்.
ந மைதயாற்ைற அைடந்

4.13.6

ேத தல் (4633-4636)

ஏகினார் ஓசைன ஏழ் ஒ ஏ ; பார்
ேசகரத் தென◌்திைசக் க
ெசல்கின்றார்
ேமக மாைலயிெனா ம் விரவி ேமதியின்
நாகு ேசர் ந மைத யா

நண்ணினார்.

4.13.7

அன்னம் ஆ இடங்க ம் அமரர் நா யர்
ன்னி ஆ இடங்க ம் றக்கம் ேமயவர்
ன்னி ஆ இடங்க ம் சு ம்
சுேதன்
பன்னி ஆ

இடங்க

ம் பரந்

சுற்றினார்.

4.13.8

ெபறல் அ ந் தெர◌ிைவைய நா ம் ெபற்றியார்
அறல் ந ங் கூந்த ம் அளக வண் சூழ்
நிைறந ந் தாமைர க ம் நித்தில
வ

ம் காண்பரால்

ம் காண்கிலார்.

4.13.9

ெச மத யாக்ைகயர் தி க்கு இல் சிந்ைதயர்
த ம தயாவிைனத் த
ம் தன்ைமயர்
ெபா மதயாைன ம் பி
ம் க்கு உழல்
ந மைத ஆகிய நதி ம் நீங்கினார்.
ஏமகூட மைல அைடத

4.13.10

ம் அம்மைலயின் சிறப் ம் (4637-4641)

தாம கூடத் திைரத் தீர்த்த சங்கம
நாம கூடப் ெப ந்திைசைய நல்கிய
வாம கூடச் சுடர்மணி வயங்கு ம்
ஏமகூடத் தடம் கிாிைய எய்தினார்.
மா

உ

கிாிக

ம் மற

ம் மற்ற ம்

4.13.11
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சூ
பா

உ
உ

ெபான் எனப் ெபா ந்

ேதான் றப்

சுடர் ஒளி பரப் கின்ற ;

உ ம் உலகி

ம் விளங்கும் ெமய்ய .

4.13.12

பறைவ ம் பல்வைக விலங்கும் பா அைமந்
உைறவன கனகம் ண் ளி ஒட்டலால்
நிைறெந ேம ைவச் ேசர்ந்த நீர ஆய்ப்
றம்ெந ம் ெபான் ஒளி மிளி ம் ெபாற்ப .

4.13.13

பரவிய கனக ண் பராகம் பா உற
எாிசுடர்ச் ெசம்மணி ஈட்டத் ஊ
ழ்
அ வி ம் நதிக ம் அலங்கு தீ இைட
உ கு ெபான் பாய்வ ேபான்

ஒ குகின்ற .

4.13.14

விஞ்ைசயர் பாட ம் விசும்பின் ெவள்வைளப்
பஞ்சின்ெமல் அ யினார் ஆடல் பாணி ம்
குஞ்சர ழக்க ம் கு
ேபாியின்
மஞ்சு இனம் உரற்ற

ம் மயங்கும் மாண்ப .

4.13.15

அம்மைலைய வானரர் இராவணன் இடம் என அயிர்த்தல் (4642-4644)
அைனய

ேநாக்கினார்'ஆம்; இ

ஆம் அயில்

விைனயினன் இராவணன் இ க்கும் ெவற் 'எ ம்
நிைனவினர் உவந் உவந் ஓங்கும் ெநஞ்சினர்
சினம் மிகக் கனல்ெபாறி சிந் ம் ெசங்கணார்.
'இம்மைல கா

4.13.16

ம் ஏைழ மாைன அச்

ெசம்மைல நீக்கு ம் சிந்ைதத் தீ 'என
விம்மல் உற் உவைகயின் விளங்கும் உள்ளத்தார்
அம்மைல ஏறினார் அச்சம் நீங்கினார்.

4.13.17

இாிந்தன காிக ம் யாளி ஈட்ட ம்
விாிந்த ேகாளாிக ம் ெவ வி நீங்கின
திாிந்தனர் எங்க ம் தி ைவக் காண்கிலார்
பாிந்தன சிந்தைன பாிகின்றாம் என.
சீைதையக் காணாராய் இறங்குதல்

4.13.18
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ஐம்பதிற் இரட் காவதத்தினால் அகன்
உம்பைரத் ெதா வ ஒத் உயர்வின் ஓங்கிய
ெசம்ெபான் நல்கிாிைய ஓர் பக ல் ேத னார்;
ெகாம்பிைனக் கண் லர் குப் ற்
அங்கதன்

த ேயார், சீைதையத் ேத மா

ெவள்ளம் ஓர் இரண்
'ெதள்

ஏகினார்.

4.13.19
ேசைனையத் தனிேய அ

என விாிந்த ேசைனையத்

நீர் உலகு எலாம் திாிந்

எள் அ ம் மேகந்திரத்

ேத

நீர்

எம்மில் கூ ம்'என்

உள்ளினார் உயர்ெந ம் ஓங்கல் நீங்கினார்.
அ

மன்

மா தி

ப் தல்

த ேயார் ஒ

4.13.20

சுரத்ைத அைடதல்

த ய வயிரத் ேதாள் வயப்

ேபார்ெக
ரேர கு மிப் ேபாகின்றார்;
நீர் எ ம் ெபய ம் அந் ெநறியின் நீங்கலால்
சூாியன் ெவ

ம் ஓர் சுரத்ைதத்

ன்னினார்.

4.13.21

சுரத்தின் ெவம்ைம
ள் அைடயா; விலங்கு அாி ; ல்ெலா ம்
கள் உைட மரன் இல; கல் ம் தீந் உகும்;
உள்ளிைட யா ம் ண் ெபா ெயா ஓ ய
ெவள்ளிைட அல்ல

ஒன்

அாி

4.13.22

சுரத்தில் வானரர் ப ம் அல்லல் (4649-4650)
நல் லன் ந க்குற உணர் நாம் உறப்
ெபான்ெபா யாக்ைககள்
ங்கிப் ெபாங்குவார்
தென◌் லம் தங்கு எாி நரகில் சிந்திய
என் இல்பல் உயிர் என ெவம்ைம எய்தினார்.
நீட் ய நாவினர்; நிலத்தில் தீண்

ேதா

4.13.23

80
ஊட் ய ெவம்ைமயால் உைல ங் கா னர்;
காட்
ம் காய்ந் தம் காயம் தீதலால்
சூட்

அகல்ேமல் எ

ெபாாியின்

ள்ளினார்.

4.13.24

வானரர் பிலத்தில் குதல் (4651-4653)
ஒ ங்கல் ஆம் நிழல் இைற காண்கிலா உயிர்
பி ங்கல் ஆம் உட னர்
வில் பீைழயார்
பதங்கள் தீப் ப கிடப் பைதக்கின்றார் பல
விதங்களால் ெந ம்பில வழியின் ேமவினார்.

4.13.25

'மீச் ெசல அாி : இனி விளியின் அல்ல ;
தீச் ெசல ஒழிய ம் த க்கும் திண் பில
வாய்ச் ெசலல் நன் 'என மனத்தின் எண்ணினார்;
'ேபாய்ச் சில அறி ம்'என்

அதனில் க்கனர்.

4.13.26

அக்கணத் அப் பிலத் அகணி எய்தினார்
திக்கிேனா உலகு உறச் ெசறிந்த ேதங்கு இ ள்
எக்கிய கதிரவற்கு அஞ்சி ஏம் உறப்
க்கேத அைனய

ஓர் ைர க்கு எய்தினார்.

4.13.27

வானரர் இ ளில் வ ந் தல்
எ கிலர்; கால் எ த் ஏகும் எண் இலர்;
வழி உள ஆம் எ ம் உணர் மாற்றினார்
இ கிய ெநய் எ ம் இ ள் பிழம்பி ள்
கிய ெமய்யர் ஆய் உயிர்ப்
வானரர் தம்ைமக் காக்குமா

அ

ட் னார்.

4.13.28

மைன ேவண்டல்

நின்றனர் ெசய்வ ஓர் நிைலைம ஓர்கிலர்
ெபான்றினம் யாம் எனப் ெபா
ந்தியார்
'வன்திறல் மா தி! வல்ைலேயா எைம
இன்
'உய்

இ

காக்க?'என்

இரந்

கூறினார்.

த் ெவன் மனம் உைலயிர்; ஊழின் வால்

4.13.29
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ெமய் உறப் பற் திர்; வி கிலீர்'ஏன
ஐயன் அக்கணத்தினில் அக ம் நீள்ெநறி
ைகயினில் தடவி ெவங்கா ன் ஏகினான்.
பன்னிரண்

4.13.30

ேயாசைன படர்ந்த ெமய்யினன்,

மின் இரண் அைனய குண்டலங்கள் வில் இடத்,
ன் இ ள் ெதாைலந்திடத் ாிதத் ஏகினான்
ெபான் ெந ங் கிாிகள் ேபால் ெபா ந்த ேதாளினான்.
வானரர் அங்கு ஒ

நகைரக் கா

கண்டனர் க நகர் கமலத்
மண்டலம் மைறந்
விண்தலம் நா

4.13.31

தல்

ஒண்கதிர்

உைறந்

அைனய மாண்ப ;

ற விளங்குகின்ற ;

ண்டாிகத்தவள் வதனம் ேபான்ற .

4.13.32

அந் நகாின் சிறப் (4659-68)
கற்பகக் கான ; கமலக் காட ;
ெபான் ெப ங் ேகா ரப் ாிைச க்க ;
அற் தம் அமர ம் எய்தலாவ ;
சிற்பியாம் மயன் மனம் வ ந்திச் ெசய்த .

4.13.33

இந்திர நகர ம் இைண இலாத ;
மந்திர மணியினின் ெபான்னின் மண்ணினில்
அந்தரத் எ சுடர் அைவ இன் ஆயி ம்
உந்த ம் இ ள்

ரந்

ஒளிர நிற்ப .

4.13.34

வி கழ் ெசன்னி ேபர் அமலன் ேதாள் கழ்
கவிகள்தம் மைன எனக் கனக ராசி ம்
சவி உைடத் சும் ெமன் சாந் ம் மாைல ம்
அவிர் இைழக் குப்ைப ம் அள

இலாத .

பயில்குரல் கிண்கிணி பதத்த பாைவயர்
இயல் உைட ைமந்தர்கள் இயக்கு இலாைமயால்
யில ம் ேநாக்க ம் ைணய அன்றிேய

4.13.35
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உயிர் இலா ஓவியம் என்ன ஒப்ப .

4.13.36

அமிழ் உறழ் அயினிைய அ த்த உண்
தமிழ்நிகர் நறவ ம் தனித்தண் ேதற ம்
இமிழ்கனிப் பிறக்க ம் பிற ம் இன்னன
கமழ்

உற

ம்

வன்றிய கணக்கு இல் ெகாட்ப .

4.13.37

வானரர் அந்நகரத் ப் குதல்
கன்னிெந

மாநகரம் அன்ன

எதிர்கண்டார்;

'இந்நகரம் ஆம் இகல் இராவணன ஊர்'என்
உன்னி உைர ஆ னர் உவந்தனர் வியந்தார்
ெபான்னின் ெந

வாயில் அதன் ஊ

இனி

க்கார்.

4.13.38

அந்நகரத்தின் தன்ைம (4665-4666)
க்க நகரத் இனி நா தல் ாிந்தார்;
மக்கள்கைட ேதவர்தைல வான் உலகின் ைவயத்
ஒக்க உைறேவார் உ வம் ஓவியம் அலால் மற்
எக்குறியின் உள்ள ம் எதிர்ந்திலர் திாிந்தார்.

4.13.39

வாவி உள; ெபாய்ைக உள; வாச மலர் நா ம்
கா ம் உள; காவி விழியார்கள்ெமாழி என்னக்
கூ ம் இளெமன் குயில்கள் ைவ கிளி ேகாலத்
விமட அன்னம் இைவ உள்ள சுவ

இல்ைல.

4.13.40

அந்நகைரப் பற்றி வானரர் பல எண்ணித் திைகத்தல் (4667-4668)
ஆய நகரத்தின் இயல் உள் உற அறிந்தார்;
'மாைய ெகால்'எனக் க தி மற் ம் நிைன
'தீய பில
ய

ள் பிறவி ெசன்ற இ
றக்கம்?'என ெநஞ்சு

"இறந்திலம்; இதற்குாிய
மறந்திலம்; அயிர்ப்பிெனா

உற்றார்

அன்ேறா
ணி

உற்றார்.

எண்ணியிலம், ஏ ம்
இைமப் உளம்; மயக்கம்

4.13.41
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பிறந்தவர் ெசயற்கு உாிய ெசய்த பிைழ இன்றால்;
திறம் தெர◌ிவ

என்?" என இைசத்தனர் திைகத்தார்.

4.13.42

சாம்பன் கலங்கிக் கூ தல்
சாம்பன் அவன் ஒன்

உைர ெசய்வான்,'எ சலத்தால்,

காம் அைனய ேதாளிைய ஒளித்த ப

கள்வன்,

நாம் க அைமத்த ெபாறி நன் ;

இன்றால்;

ஏம்பல் இனி ேமைல விதியால்
அ

ம்'என்றான்.

4.13.43

மன் கூ ம் ஆ தல் ெமாழி

'இன்
தின்
அன்
ெகான்

பிலன் ஈ

இைடயின் ஏற அாி

எனின் பார்

சகரர்க்கு அதிகம் ஆகி நனி ேச ம்;
அ எனின் வஞ்சைன அரக்கைர அடங்கக்
எ

ம்; அஞ்சல்'என மா தி ெகாதித்தான்.

நகர ந வில் சுயம்பிரைபையக் கா
மற்றவ ம் மற்

அ

4.13.44

தல்

மனக்ெகாள வ த்தார்;

உற்றனர் ரத்தின் இைட; ஒள் சுடாின் உள் ஓர்
நல் தவம் அைனத் ம் உ நண்ணி ஒளி ெபற்ற
கற்ைறவிாி ெபான் சைடயினாைள எதிர் கண்டார்.

4.13.45

சுயம்பிரைபயின் ேதாற்றம் (4672-4676)
ம ங்கு அலச வற்கைல வாிந் வாிவாளம்
ெபா ம் கலசம் ஒக்கும் ைல மாசு ைட சப்
ெப ங் கைல மதித்தி
கத்த பிறழ் ெசங்ேகழ்
க ங் கயல்களின் பிறழ் கண்

க்கின்

தி காண.

4.13.46

ேதர் அைனய அல்குல் ெசறிதிண் கத ெசப் ம்
ஊ வின் ஒ ங்கு உற ஒ க்கி உற ஒல்கும்
ேநர் இைட ச ப் அற நி த்தி நிமிர் ெகாங்ைகப்
பாரம் உள் ஒ க்கு உற உயிர்ப் இைட பாிப்ப.

4.13.47

84

தாமைர மலர்க்கு உவைம சால்
தளிர்க்ைக
ம
ெபான் ெசறி குறங்கு இைட ெபா ந்த
காமம் தல் உற்ற பைக கால்தளர ஆைச
நாமம் அழிய ல

ம் நல் அறி

ல்ல.

4.13.48

ெநறிந் நிமிர் கற்ைற நிைற ஓதி ெந நீலம்
ெசறிந் சைட உற்ற தலத்தின் ெநறி ெசல்லப்
பறிந் விைன பற் அற மனப் ெபாிய பாசம்
பிறிந்

ெபயரக் க ைண கண்வழி பிறங்க.

4.13.49

சுயம்பிரைபையச் சீைதேயா என ஐ றல்
இ ந்தனள் இ ந்தவைள எய்தினர் இைறஞ்சா
அ ந்ததி எனத்தைகய சீைத அவள் ஆகப்
பாிந்தனர்; பைதத்தனர்; பணித்த குறி, பண்பின்
தெர◌ிந்
அ

உணர்தி; மற்

இவள் ெகால் ேதவி?'எனேலா ம்.

4.13.50

மன் கூ கின்றான்

'எக்குறிெயா

எக் குணம் எ த்

இவண் உைரக்ேகன்?

இக் குறி ைடக் ெகா இராமன் மைனயாே◌ளா?
அக்கு வடம் த்தம் மணி ஆரம் அதன் ேநர் நின்
ஒக்கும் எனின் ஒக்கும்'என மா தி உைரத்தான்.

4.13.51

சுயம்பிரைப வானரைர யார் என வின தல்
அன்ன ெபா தின்கண் அவ் அணங்கும் அறி ற்றாள்;
ன் அைனயர் ேசறல்

ைற அன் , என

னிந்தாள்;

' ன் அாிய ெபான் நகாியின் உைறவிர் அல்லீர்;
என்ன வர ? யாவர்? உைரெசய்க' என இைசத்தாள்.
வானரர் கூ கின்றனர்
'ேவதைன அரக்கர் ஒ

மாைய விைளவித்தார்;

சீைதைய ஒளித்தனர்; மைறத்த ைர ேதர் ற்

4.13.52
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ஏதம் இல் அறத் ைற நி த்திய இராமன்
தர் உலகில் திாி ம்'என்

ம் உைர ெசான்னார்.

4.13.53

சுயம்பிரைபயின் மகிழ்ச்சி
என்ற

ம்; இ ந்தவள் எ ந்தனள் இரங்கிக்

குன்

அைனய

'நன்

வர

ஆய

ஒ

ேபர் உவைக ெகாண்டாள்;

ஆக! நடனம் ாிவல்'என்னா

நின்றனள்; ெந ங்கண் இைண நீர் க
சுயம்பிரைப வினா ம் அ

ழி ெகாள்ள.

4.13.54

மன் விைட ம்

'எவ் உைழ இ ந்தனன் இராமன்?' என, யாணர்ச்
ெசவ் உைழ ெந ங் கண் அவள் ெசப்பி தேலா ம்,
அவ் உைழ நிகழ்ந்ததைன ஆதியிேனா
ெவவ் விைழ

இல் சிந்ைத ெந

அந்தம்,

மா தி விாித்தான்.

4.13.55

சுயம்பிரைப வானரர்க்கு வி ந்தளித்தல்
ேகட்

அவ

ம்,'என்

ைடய ேக

இல் தவம் இன்ேன

காட் ய
!'என வி ம்பி நனி கால் நீர்
ஆட் அமிழ் அன்ன சுைவ இன் அ சில் அன்ேபா
ஊட்
அ

மனன் உள் குளிர இன் உைர உைரத்தாள்.
மன் வினவச் சுயம்பிரைப தன் வரலா

மா தி ம் மற்

4.13.56

கூ தல் (4683-4690)

அவள் மலர்ச் சரண் வணங்கி

யார் இ(ந்) நக க்கு இைறவர்? யா நின் இயல் ேபர்?
'பார் கழ் தவத்திைன! பணித்

அ

ேசார்குழ

உற்றப

' ல்
ேமல்
மான்

ம் மற்

அவெனா

க'என்றான்;
ெசான்னாள்.

4.13.57

கம் னித்த ெநறி
வர ெநாய்தா
கம் நிமிர்த் ெவயில் காெலா வி ங்கா
க நலத்தவன் மயன் ெசய்த தவத்தால்

நான் கன் அளித் ள

இ(ம்) மாநகரம் நல்ேலாய்.

4.13.58
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'அன்ன
நல்

இ ; தானவன் அரம்ைபய ள், ஆங்கு ஓர்,

த னாள்

ைல நயந்தனன்; அ(ந்)நல்லாள்

என் உயிர் அனாள்; அவைள யான், அவன் இரப்ப,
ெபான் உலகில் நின் , ஒளிர் பிலத்திைட ணர்த்ேதன்.'
' ணர்ந் , அவ

ம் அன்னவ

4.13.59

ம், அன்றில் விைழேபாகத்

உணர்ந்திலர், ெந ம்பகல் இம் மாநகர் உைறந்தார்;
கணம் குைழயினாெ◌ளா
இணங்கிவ

உயர்காதல் ஒ வா

உற் ,

பாசம் உைடேயன் உடன் இ ந்ேதன்.'

4.13.60

'இ ந் , பல நாள் கழி ம் எல்ைலயினில், வல்ேலாய்!
தி ந்

இைழைய நா வ

ேதவர் இைற சீறிப்,

ெப ந் திற னாைன உயிர் உண் , "பிைழ " என் , அம்
ந்

நிகர்

' னிந்

ரல் நைகயாைள ம்,

அவைள, "உற்ற ெசயல்

னிந்தான்.'

4.13.61

ற் ம் ெமாழிக " என்ன,

கனிந்த வர் வாயவ ம் என்ைன, இவள் கண்ணா
வைனந்
உற்ற என மன்ன ம் இ எல்லாம்
நிைனந் 'இவண் இ த்தி நகர் காவல் நின 'என்றான்.'
என்ற

4.13.62

ம்; வணங்கி,'இ ள் ஏகும் ெநறி எந்நாள்?

ஒன் , உைர, எனக்கு

" என்

உைர ெசயா ன்,

"வன்திறல வானரம் இராமன் அ ள் வந்தால்
அன்

ஆகும் இடர்" என் , அவன் அகன்றான்.

'உண்ண உள;

4.13.63

ச உள; சூட உள; ஒன்ேறா?

வண்ண மணி ஆைட உள; மற் ம் உள ெபற்ேறன்;
அண்ணல்! அைவ விட் உைம அைடந்தி தல் ேவண்
எண் அாிய பல்பகல் இ ந்தவம் இைழத்ேதன்.
'ஐ இ ப

ஓசைன அைமந்த பிலம், ஐயா!

ெமய் உள ; ேமல் உலகம் ஏ ம் ெநறி காேணன்;

4.13.64
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உய் ம் ெநறி உண் , உத

ர் எனின்; உபாயம்

ெசய் ம் வைக சிந்ைதயில் நிைனத்திர், சிறி 'என்றாள்.
அ

4.13.65

மனின் ம ெமாழி

அன்ன சுயம்பிரைப கூற, அ
மன்
லன் ெவன் வ ம் மா

மா ம்
அவள் மலர்த்தாள்

ெசன்னியின் வணங்கி,'நனி வானவர்கள் ேச ம்
ெபான் உலகம் ஈகுவல், நினக்கு'எனல் கன்றான்.
அவ்வாேற ெசய்ய அ

4.13.66

மைன வானர ம் ேவண்டல்

' ைழத்தைல இ ட் கட ன் ழ்கி
ேவைமப்
பிைழத் உயிர் உயிர்க்க அ ள்ெசய்த ெபாிேயாேன!
இைழத்தி ெசயலாய விைன'என்றனர் இரந்தார்;
வ த்த அாிய மா தி ம் அன்ன
அ

மன் ேப

'ந ங்கன்மின்'எ

க் ெகாண்

வ ப்பான்.

4.13.67

பிலத்ைதப் பிளத்தல் (4694-4696)

ம் ெசாைல நவின் , நைக நாற

மடங்க ன் எ ந் , மைழ ஏ அாிய வானத்
ஒ ங்க ல் பிலம் தைல திறந் உலெகா ஒன்ற
ெந ங்ைககள் ெபயர்த் , ெந வான் உற நிமிர்ந்தான்.
எ த்

உயர் சுடர்ப் யம் இரண் ம் எயி

ம த்
க த்

மகன் இப்ப இடந் உற வளர்ந்தான்;
நிமிர் கண்ணின் எதிர் கண்டவர் கலங்க

உ த்

4.13.68

என்ன

உலகு எ த்த க மாவிைன ம் ஒத்தான்.

4.13.69

மா வ
ைடக் கமல நான் கன் வகுக்கும்
வ
ைடச் சுடர் ெகாள் விண்தைல ெதாைளக்கும்
அ குறித்
ைற ஈர் அ
த்தான்
வ
அ

ைடப் ெபா

இல் ேசவ

ைரந்தான்.

மன், பிலத்தின் ேமற்பகுதிைய ேமல் கட ல் எறிதல்

4.13.70
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ஏழ் இ ப ஓசைன இடந் ப யின் ேமல்
ஊழ் உற எ ந்ததைன உம்ப ம் ஒ ங்கப்
பாழிெந வன் பில ள் நின் படர் ேமல்பால்
ஆழியில் எறிந்

அ

சுயம்பிரைப ெபான்
இன் ம் அ
நின்

லகம் ேபாதல்

உள ; நீள்

ைர ேதாளவர் எ ந்

த ேயா ம்

ெநறி ெகாண்டார்;

ெபான்திணி விசும்பின் இைட நல்
வானரர் ஒ

4.13.71

ேமல்கடல் இயக்கு இல் பில தீவா

நிைல ெபற்

குன்

மன் ேமகம் என ஆர்த்தான்.

த

ேபானாள்.

4.13.72

ெபாய்ைகக் கைரைய அைடதல்

மா தி வ த்தைகைய ேபசி மறேவா ம்
பார் இைட நடந் பகல் எல்ைல படரப் ேபாய்
நீ ைடய ெபாய்ைகயினின் நீள்கைர அைடந்தார்
ேத ைட ெந ந்தைக ம் ேமைலமைல ெசன்றான்.

4.13.73

---------4.14. ஆ

ெசல் படலம் 4700 - 4754

ெபாய்ைகைய அைடந்த வானரர் கனி ம் கா ம் ேத
என் ம் அசுரன் அங்ேக வ தல்

ம் உண்

உறங்கத்

மிரன்

கண்டார் ெபாய்ைகக் கண் அகல் நல் நீர்க்கைர; கா ற்
உண்டார் ேத

ம் ஒண் கனி கா ம், ஒ

ெகாண்டார் அன்ேற இன்

சூழல்

யில்; ெகாண்ட குறி உன்னித்

தண்டா ெவன்றித் தானவன் வந்தான் தக
மிரன் உ வத் ேதாற்ற ம் ஆற்ற

இல்லான்.

ம் (4701-4703)

மைலேய ேபால்வான்; மா கடல் ஒப்பான்; மறம்

ற்றக்

ெகாைலேய ெசய்வான்; கூற்ைற நிகர்ப்பான்; ெகா ைமக்கு ஓர்

4.14.1
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நிைலேய ேபால்வான், நீர்ைம இலாதான்; நிமிர் திங்கள்
கைலேய ேபா

ம் கால எயிற்றான் கனல் கண்ணான்.

4.14.2

க வி மா மைழ ைககள் தாவி மீ
உ வி ேமனி ெசன் உலவி ஒற்றலால்
ெபா இல் மாாி ேமல் ஒ கு ெபாற்பினால்
அ வி பாய்த ம் குன்றேம அனான்.
வானவர்க்கும் மற்

4.14..3

அவர் வ க்கு ேநர்

தானவர்க்குேம அாிய தன்ைமயான்;
ஆனவர்க்கு அலால் அவெனா ஆட ேவ
ஏனவர்க்கும் ஒன்

எண்ண ஒண்

ேமா?

4.14..4

மிரன் உறங்குகின்ற வானரைர அைடதல்
பிறங்கு பங்கியான் ெபய ம் ெபட்பினில்
கறங்கு ேபான் ளான் பிைச ம் ைகயினான்
அறம் ெகாள் சிந்ைதயார் ெநறி ெசல் ஆய்வினால்
உறங்குவாைர வந்

ஒல்ைல எய்தினான்.

4.14..5

மிரன் அங்கதன் மார்பில் அ த்தல்
'ெபாய்ைக என்ன

என்

உணர்ந் ம் ல் ேயார்

எய்தினார்கள் யார்? இ எேனா?'எனா
ஐயன் அங்கதன் அலங்கல் மார்பினில்
ைகயின் ேமாதினான்; காலேன அனான்.

4.14..6

அங்கதன் ேமாதத்

மிரன் இறத்தல்

மற்

ம் உறக்கம் மாறினான்

அம் ைமந்த

'இற் இவன் ெகால் ஆம் இலங்ைக ேவந் 'எனா
எற்றினாைன ேநர் எற்றினான் அவன்
ற்றினான் உயிர்க்கு அந்தம்
மிரன் அலறி வி த
இ

உண்

ற்றினான்.

ம் வானரர்

யில் நீங்கி எ த

ஆங்கண் ஓர் ஓங்கல் இற்ற

ஒத்

4.14..7
ம்
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அ உண்டான் தளர்ந் அலறி ழ்த ம்
ெதா யின் ேதாள் விைசத் எ ந் சுற்றினார்
பி

உண்டார் எனத்

யி

ம் ெபற்றியார்.

அ

மன் வினா ம் அங்கதன் விைட ம்

4.14..8

'யார்? ெகால் ஆம் இவன்; இைழத்த என்?'எனாத்
தாைர ேசயிைனத் தனி வினாயினான்
மா ேதயன்; மற்

அவ

ஆாியா! தெர◌ிந்

அறிகிேலன்'என்றான்.

சாம்பவான்

ம்'வாய்ைம சால்

மிரன் வரலா

4.14..9

கூறல்

'யான் இவன் தைனத் ெதாிய எண்ணிேனன்
நிவந்த ேவல் மிரன் என் ம் ேப
ரான்; இவ் ஆழ் னல் ெபாய்ைக ஆ

ம் ஓர்

தானவன்'எனச் சாம்பன் சாற்றினான்.
சூாிய

தித்த

ம் வானரர் சீைதையத் ேத ச் ெசல்

4.14..10
த

ம்

'ேவ ம் எய் வார் உளர்ெகால்? ஆம் எனாத்
ேதறி இன் யில் ெசல தீர்ந் உளார்
ெசஞ்சுடர்க் கட ள் ேவைலவாய்
நாற நாள் மலர்ப் ெபண்ைண நா வார்.

4.14..11

வானரர் ெபண்ைணயாற்ைற அைடதல்
ள் ைந ெவம் ைலப் ளினம் ஏய் தடம் அத்
உண்ண ஆம்பல் இன் அ தம் ஊ வாய்
வண்ண ெவள் நைகத் தரள வாள் கப்
ெபண்ைண நண்ணினார் ெபண்ைண நா வார்.

4.14.12

ைற ம் ேதாைக நின் ஆ சூழ ம்
குைற ம் ேசாைல ம் குளிர்ந்த சாரல் நீர்ச்
சிைற ம் ெதள்
ந்தட ம் தெண◌் பளிக்கு
அைற ம் ேத னார் அறிவின் நீ னார்.

4.14.13
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வானர

ரர் ெபண்ைணயாற்றின் கைரயில் தங்குதல்

அணி ெகாழித்
பிணி ெகாழித்
ணி ெகாழித்

வந் எவ ம் ஆ னார்
ெவம் பிறவி ேவாின் வன்
அ ம் சுழிகள்ேதா ம் நன்

மணி ெகாழிப்பதன் கைரயின் ைவகினார்.
வானரர் ெபண்ைணயா

கடந்

கா ம் மைல ம் ேத த் தசார்ண நாடைடதல்

ஆ
கா

ெபண்ைண நீர் ஆ ம் ஏறினார்
நண்ணினார் மைல கடந் ளார்
நண்ணினார் என்ன சும் நீர்

நா

நண்ணினார்; நைவயின் நண்ணலார்.

வானரர் விதர்ப்ப நாடைடந்

4.14.14

4.14.15

சீைதையத் ேத தல் (4715-4716)

தச நவப் ெபயர்ச் சரள சண்பகத்
அசந அப் லத் அகணி நா ஒாீஇ
உசநவப் ெபயர்க் கவி உதித்த ேபர்
இைச விதர்ப்பநா

எளிதின் எய்தினார்.

4.14.16

ைவத ப்ப மண்டலனில் வந்
க்கு
எய் அ ப்பம் அத்தைன ம் எய்தினார்
ெபய் த ப்பம் ல் பிற ம் ேமனியார்
ெசய் தவத் ளார் வ வின் ேத னார்.

4.14.17

வானரர் தண்டகவனம் குதல்
அன்ன தன்ைமயால் அறிஞர் நா ; அச்
ெசந்ெநல் ேவ சூழ் தி நல்நா ஒாீஇத்
தன்ைன எண் ம் அத்தைக குந் ளார்
ன்

தண்டகம் க

ன்னினார்.

வானரர் தண்டக வனத்தில் ேத

ண்டகத் ைற யைடதல்

உண் அகத் ள் ஆய் உைற ம் ஐம்ெபாறிக்
கண்டகர்க்கு அ ங் காலன் ஆயினார்

4.14.18
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தண்டகத்ைத ம் தடவி ஏகினார்
ண்டகத்

ைற க

ற்றினார்.

4.14.19

ண்டகத் ைறப் ெப ைம (4719-4721)
அள்ளல் நீர் எலாம் அமரர் மாதரார்
ெகாள்ைளமா ைலக் கலைவ ேகாைதயில்
கள் ம் நாற ன் கமல ேவ வாழ்
ள்

ம் மீன் உணா; ல

தீர்தலால்.

4.14.20

குஞ்சரம் குைடந் ஒ கு ெகாட்பதால்
விஞ்ைச மன்னர்பால் விரக மங்ைகமார்
நஞ்சு ைணயின் நடத் பாடலால்
அஞ்சுவார் கண்நீர் அ வி ஆ

அேரா.

4.14.21

க க வார் ெந ங் கனக ஊச ல்
கு த வாயினார் குயிைல ஏசுவார்
ச க வாளி ம் த
ம வாழ் கத்
அ த பாடலார் ம வி யா வார்.
வானர

ரர்

ண்டகத் ைறயில் சீைதையத் ேத

4.14.22
நீங்குதல்

இைனய ஆய ஒண் ைறைய எய்தினார்
நிைன ம் ேவைலவாய் ெந
ேத வார்
விைனய வார்குழல் தி ைவ ேமவலார்
ைன ம் ேநாயினார் க
வானர

ரர் பாண்

ேபாயினார்.

4.14.23

மைலயிைன அைடதல்

நீண்ட ேமனியான் ெந ய தாளின் நின்
ஈண் கங்ைக வந் இழிவ என்னல் ஆம்
பாண் அம் மைலப் படர் விசும்பிைனத்
தீண் கின்ற தண் சிகரம் எய்தினார்.
பாண்

மைலயின் ேதாற்றம்

இ ள் உ த் மீ எ ந்த ெதள்நிலா
ம ள் உ த் வண் சுடர் வழங்கலால்

4.14.24
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அ ள் உ த்திலா அடல் அரக்கன்ேமல்
உ ள் உ த்
பாண்

திண் கயிைல ஒத்ததால்.

4.14.25

மைலயில் ேத ச் சீைதையக் காணா

வானர

ரர் வ ந் தல்

விண் உற நிவந்த ேசாதி ெவள்ளி அம் குன்றம் ேமவிக்
கண் உற ேநாக்கல் உற்றார், களி உறக் கனிந்த காமர்
பண் உ

கிளவிச் ெசவ்வாய்ப் பைட உ

எண் உ

திறத் ம் காணார், இடர் உ ம் மனத்தர் எய்த்தார்.

வானர

ேநாக்கினாைள,
4.14.26

ரர் ேகாதாவாியாற்ைற அைடதல்

ஊைத ேபால் விைசயின் ெவம் கண் உ ைவேபால் வயவர், ஓங்கல்
ஆதிைய அகன்

ெசல்வார், அரக்கனால் வஞ்சிப் உண்ட

சீைத ேபாகின்றாள் கூந்தல் வழீ இவந் , வனம் ேசர்ந்த
ேகாைத ேபால் கிடந்த ேகாதாவாியிைனக் கு கிச் ெசன்றார்.

4.14.27

ேகாதாவாியாற்றின் ேதாற்றம் (4727-4728)
எ கின்ற திைரயிற்றாகி இழிகின்ற மணி நீர் யா ,
ெதா கின்ற சனகன், ேவள்வி ெதாடங்கிய, சு திச் ெசால்லால்
உ கின்ற ெபா தின் ஈன்ற ஒ
அ கின்ற க

மகட்கு இரங்கி, ஞாலம்

ழி மாாி ஆம் எனப் ெபா ந்த

அன்ேற.

ஆசு இல் ேபர் உலகில், காண்ேபார் அளைவ
காெசா

கனகம்

ல் என

4.14.28
ம் ஆகிக்

விக் கவின் உறக் கிடந்த கான் யா ,

ஏசு ேபார் அரக்கன் மார்பின் இைடபறித் , எ ைவ ேவந்தன்
சிய வடக மீக்ேகாள் ஈ

என விளங்கிற்

அன்ேற.

ேகாதாவாிச் சூழ ல் சீதாபிராட் ையக் காணாைமயால் வானர
ைறயில் குதல்
அந் நதி

ம் நா , ஆய் வைள மயிைல யாண் ம்

சந்நிதி உற்றிலாதார், ெந

பின்தவிரச் ெசன்றார்

4.14.29
ரர் சுவணகத்
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இன்ன

ஈ , இலாத

ஈ

என்

யாைவ ம் எண்

ெசான்ன தீவிைனகள் தீர்க்கும் சுவணகத்
ம் கு ந்த ேதசத்தி

ம் ேகாளார்,

ைறயில் க்கார்.

சுவணகத்

ைறயி

ம் ேத

சு ம்ெபா
க ம்ெபா

ேத ம் வண் ம் அன்ன ம் வன்
ள் ம்
ெசந்ெநல் கா ம் கமல வாவிக ம் மல்கிப்

4.14.30

நீங்குதல்

ெப ம் னல் ம தம் சூழ்ந்த கிடக்ைக பின் கிடக்கச் ெசன்றார்,
கு ம்ைப நீர்

ரஞ்சும் ேசாைலக் கு ந்த ம் றத் க் ெகாண்டார்.

ெகாங்கணம்

த யவற்ைறக் கடந்

4.14.31

அ ந்ததி மைலயிைன அைடதல்

ெகாங்கணம் ஏ ம் நீங்கிக் குடகடல் தரளக் குப்ைபச்
சங்கு அணி பானல் ெநய்தல் தண் னல் தவிர ஏகித்
திங்களின் ெகா ந் சுற் ம் சிமய நீள் ேகாட் த் ேதவர்
அம் ைககள் கூப்ப நின்ற அ ந்ததிக்கு அ கர் ஆனார்.
அ ந்ததி மைலைய ம் மரகத மைலைய ம் ேத க் கடந்
அ ந்ததிக்கு அ கு ெசன்

ஆண்

அழகி

4.14.32
ேவங்கட மைல யைடதல்

க்கு அழகு ெசய்தாள்

இ ந்த திக்கு உணர்ந்திலாதார், ஏகினார், இைடயர் மாதர்
ெப ந் ததிக்கு அ ந்ேதன் மா ம் மரகதப் ெப ங்குன் எய்தி
இ ந்

அதில் தீர்ந்

ெசன்றார் ேவங்கடத்

இ த்த எல்ைல.

4.14.33

தி ேவங்கட மைலயின் ெப ைம (4733-4735)
ைனவ ம் மைற வ(ல்)ேலா ம் ந்ைநநாட் சிந்ைத ண்ட
விைனவ ம் ெநறிைய மாற் ம் ெமய் உணர்ேவா ம் விண்ேணார்
எைனவ ம் அமரர் மாதர் யாவ ம் சித்தர் என்ேபார்
அைனவ ம் அ வி நல்நீர் நா

ம் வந்

ஆ கின்றார்.

4.14.34

ெபய்த ஐம்ெபாறி ம் ெப ங் காம ம்
ைவத ெவம் ெசா ன் மங்ைகயர் வாள்கணின்
எய்த வஞ்சக வாளி ம் எண் அறச்
ெசய்தவம் பல ெசய்குநர் ேதவரால்.
வலம் ெகாள் ேநமி மைழநிற வானவன்

4.14.35
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அலங்கு தாளிைண தாங்கிய அ மைல
விலங்கும்

உ கின்றன; ெமய் ெநறி

லம் ெகாள்வார்கட்கு அைனய
வானர

ெபாய்க்குேமா?

ரர் ேவங்கட மைலயில்

4.14.36

னிவைர வணங்குதல்

ஆய குன்றிைன எய்தி அ ந்தவம்
ேமய ெசல்வைர ேமயினர் ெமய்ந்ெநறி
நாயகன்தைன நா ம் வணங்கிய
யர் நல் மலர்ப் பாதங்கள் சூ னார்.
வானர

4.14.37

ரர் ேவங்கடம் நீங்கித் ெதாண்ைட நாட் ற் குதல்

சூ ஆண் அச் சுாிகுழல் ேதாைகையத்
ேத வார் னல் தெண◌் திைரத் தண்டக
நா நண் கின்றார் மைற நாவலர்
ேவடம் ேமயினர்; ேவண்

உ

ேம வார்.

4.14.38

ெதாண்ைட நாட் ன் ெப ைம (4738-4745)
குன் சூழ்ந்த கடத்ெதா ம் ேகாவலர்
ன்றில் சூழ்ந்த படப்ைப ம் ெமாய் னல்
ெசன் சூழ்ந்த கிடக்ைக ம் தெண◌் திைர
மன்

சூழ்ந்த பரப் ம் ம ங்கு எலாம்.

4.14.39

சூல் அ ப் பலவின் தைல ங்கு ேதன்
ேகால் அ ப்ப ெவாீஇக் குல மள்ளர் ஏர்ச்
சால் அ த்த ம் சா யின் ெவண் ைள
ேதால் அ க் கிைள அன்னம்

ைவப்பன.

4.14.40

ெச கு உ ம் கணில் ேதம் குவைளக் குலம்
அ கு உறங்கும் வயல் ம ங்கு; ஆய்ச்சியர்
இ குறங்கும் பிறங்கின வாைழயில்
கு கு உறங்கும்; குயி

ம்

யி

ெத வின் ஆர்ப் உ ம் பல்
க விமா மைழ என்

மால்.
யம் ேதர் மயில்

களிப் உறா;

4.14.41
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ெபா நர் தண்

ைமக்கு அன்ன ம் ேபாகலா

ம வினார்க்கு மயக்கம் உண்டாகுேம?

4.14.42

ேதைர வன் தைலத் தெங◌்கு இளம் பாைளைய
நாைர என் இளம் ெகண்ைட ந ங்குவ
தாைர வன்தைலத் தண் இள ஆம்பைலச்
ேசைர என்

லம் வ ேதைரேய.

4.14..43

நள்ளி வாங்கு கைட இள நவ்வியர்
ெவள்ளி வால் வைள சிய ெவண்மணி
அள்ளி'நாைர சிைன ெபாாியாத'என்
உள்ளி ஆைம

கின் உைடப்பரால்.

4.14.44

ேசட் இளங் க வன் சி
ன்ைகயின்
ேகாட்ட ேதம் பலவின் கனிக் கூன்சுைள
ேதாட் அைமந்த ெபா ம்பாில் ங்குேதன்
ஈட்டம் என்னச் ெசன்

ஈ இனம் ெமாய்ப்பன.

4.14.45

ெசல்வர் என் ம் வடக்கு கைல தெற◌்கு தமிழ்
ெசால் வரம்பினர் என் ம் சுளி படக்
ெகால்வர் என் ம் ெகா ப்பவர் என் ம் அவ்
இல் வரம்பின் தைகத் தென◌ும் மீட்டேத.
வானர

ரர் தண்டகநா

கடந்

ேசாழநா

4.14.46
அைடதல்

அன்ன தண்டகநா கடந் அகன்
ெபான்னிநா ெபா இலர் எய்தினார்
ெசந்ெந ம் க ம் ம் க கும் ெசறிந்
இன்னல் ெசய் ம் ெநறி அாி
ேசாழநாட்

ஏகுவார்.

4.14.47

வளம்

ெகா
தாங்கிய வாய்க் கு நாைரவாழ்
தட தாங்கிய கூன் இளந் தாைழயின்
மிட தாங்கும் வி ப் உைடத் தீம் கனி
இட வார் ந ந்ேதனின் இ க்குவார்.
கு

மீன் வளர் குட்டம் எனக் ெகாளா

4.14.48
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எ
பாடல் இமிழ் க ப்ேபந்திரத்
ஒ கு சாற் அகன் கூைனயில் ஊழ் ைற
கி நீர்க் க ங் காக்ைக

ைளக்குேம.

4.14.49

ெந ங்கிய ள் உ ேசாைலகள்
ேதன் ஒ ங்கு ெசாாித ன் ேதர் இல
மீன் ெந ங்கு ம் ெவள்ளம் என ெவாீஇ
வானரங்கள் மரங்களின் ைவகுமால்.
தா

4.14.50

நா வ வாைழகள்; தாைழயின்

ேசா

நா வ;

ங்கு ம் மாங்கனி

நா

நா வ; நா

வளர்க்கு ம்

ேச

நா வ ெசங்க நீர் அேரா.

4.14.51

ேசாழநா ம் மைலநா ங் கடந்த வானர

ரர் பாண் யநா

அைடதல்

அைனய ெபான்னி அகன் னல் நா ஒாீஇ
மைனயின் மாட்சி குலாம் மைலமண்டலம்
விைனயின் நீங்கிய பண்பினர் ேமயினார்
இனிய தென◌் தமிழ்நா

ெசன்

எய்தினார்.

4.14.52

பாண் ய நாட் ச் சிறப்
அத் தி த்தகு நாட் ைன அண்டர் நா
ஒத்தி க்கும் என்றால் உைர ஒக்குேமா?
எத்திறத்தி ம் ஏழ் உலகும் கழ்
த் ம்

த்தமி ம் தந்

ற் ேமா?

தென◌்றமிழ்நாட் ற் சீைதையத் ேத க் காணா
வானர

4.14.53
வ ந்திய

ரர் மேகந்திரமைலைய அைடதல் (4753-4754)

என்ற தென◌் தமிழ்நாட் ைன எங்க ம்
ெசன் நா த் திாிந் தி ந்தினார்
ெபான் வாாில் ெபா ந்தினர் ேபாயினார்
ன்

அல் ஓதிையக் கண் லர்

வன் திைசக் களி

ன்பினார்.

அன்ன மேகந்திரக்

4.14.54
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குன் இைசத்த வல்ைலயிற் கூ னார்
தென◌் திைசக் கடல் சீகர மா தம்
நின்

இைசக்கும் ெந ெநறி நீங்கினார்.

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

4.14.55
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4. 15 சம்பாதிப் படலம் 4755- 4817
வானர

ரர் தென◌்கடைலக் கா

மைழத்த விண்ணகம் என

தல்

ழங்கி, வான் உற

இைழத்த ெவண் திைரக் கரம் எ த் ,'இலங்ைகயாள்
உைழத் தடம் கண்ணி'என் , உைரத்திட்

ஊழின் வந்

அைழப்பேத க க்கும் அவ் ஆழி ேநாக்கினார்.
ஏமகூடத்திற் பிாிந்த பைடக

ம் வந்

அங்கதன்

4.15.1
த ய வானர

ரெரா

ேசர்தல்

விாிந் 'நீர் எண் திைச ேமவி நா னீர்
ெபா ந் திர் மேயந்திரத் 'என் ேபாக்கிய
அ ந் ைணக் கவிகளாம் அள இல் ேசைன ம்
ெப ந்திைரக் கடல் எனப் ெபயர்த் ம் கூ ற்ேற.

4.15.2

வானரர் சீைதையக் காணாைமயால் வ ந்திக் கூ தல் (4757-4759)
யாவ ம் அவ் வயின் எளிதின் எய்தினார்
வ
ாி குழல் ெபா இல் கற் உைடத்
ேதவிையக் காண்கிலார் ெசய்வ ஓர்கிலார்
நா உறக் குழறிட நவில்கின்றார் அேரா.
'அற்ற

4.15.3

ெசான்ன நாள் அவதி; காட்சி ம்

உற்றிலம்; இராகவன் உயி ம் ெபான் மால்;
ெகாற்றவன் ஆைண ம் குறித்
இற்ற

நம் ெசயல் இனி'என்

அ ந்தவம் ாி ேமா? அன்ன
ம ந்

அ

தி ந்திய

நின்றனம்;
எண்ணினார்.
அன்

எனின்

ெந ங்க

உண்

மாய் ேமா?

யா ? அ

ெசய்

தீர் ம் என்

இ ந்தனர் தம் உயிர்க்கு இ தி எண்

4.15.4

வார்.

அங்கதன் உடன்வந்தவாிடம் கூ தல் (4760-4763)

4.15.5
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கைர ெபா கடல் அயல் கனகம் மால் வைர
நிைர வன்றிய என ெந
இ ந்தவர்க்கு
'உைர ெச ம் ெபா ள் உள 'என உணர்த்தினான்;
அரசிளங் ேகாளாி அய ம் சிந்ைதயான்.
'நா னம் ெகாண

4.15.6

ம் நளினத்தாைள வான்

ய உலகிைன ற் ம் ட் 'என்
ஆடவர் திலக க்கு அன்பினார் எனப்
பாடவம் விளம்பினம் பழியின்
"ெசய் ம்'என்
ெநாய் ெசன்

ழ்கிேனம்.

அைமந்த ெசய் தீர்ந்திலம்
உற்ற
வலகிற்றிலம்

'எய் ம் வந் 'என்ப

ஓர் இைற ம் கண் லம்

'உய் ம்'என்றால் இ

ஓர் உாிைமத்

'எந்ைத ம்

4.15.7

ஆகுேமா?"

னி ம்; எம் இைற இராம

4.15.8

ம்

சிந்தைன வ ந் ம்; அச்ெசய்ைக காண்குேறன்
ந் ெவன் உயிாிைன;
ந்தியின் உற்ற

ணங்கு ேகள்வியீர்!

கல்திர் ஆம்'என்றான்.

4.15.9

சாம்பவான் அங்கதனிடம் கூ தல் (4764-4765)
'வி மிய உைரத்தைன; விசயம் ற்றி ந் ,
எ ெவா ம் மைலெயா ம் இக ம் ேதாளினாய்!
அ
ெதா
'மீண்

ேமா? இ ந்

நம் அன் பாழ்படத்

ேமா ெசன் ?'எனச் சாம்பன் ெசால் னான்.
இனி ஒன்

நாம் விளம்ப மிக்க

4.15.10

என்?

மாண்
வ நலம்'என மதித்தனம்;
ஆண் தைக அரசிளங்குமர! அன்ன
ேவண்ட ன் நின் உயிர்க்கு உ தி ேவண் மால்.
சாம்பவான் மாற்றம் ேகட்ட அங்கதன் மீட் ம் கூ தல் (4766-4769)

4.15.11
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என் அவன் உைரத்த ம் இ ந்த வா ேசய்
குன் உறழ்ந் என வளர் குவ த் ேதாளினீர்!
ெபான்றி நீர் ம ய யான் ேபாவேனல் அ
நன்றேதா? உலக ம் நயக்கற் பாலேதா?

4.15.12

"சான்றவர் பழி உைரக்கு அஞ்சித் தன் உயிர்
ேபான்றவர் ம தரப் ேபாந் ளான் " என
ஆன்ற ேபர் உலகு உே◌ளார் அைறதல் ன்னம் யான்
வான் ெதாடர்குெவன்'என மறித் ம் கூ வான்.

4.15.13

எல்ைல நம் இ தி யாய்க்கும் எந்ைதக்கும் யாவேர
ெசால்ல ம் கூ ம்; ேகட்டால்
வில்

ம் இைளய ேகா ம்

ம்

ஞ்ச ம் அ க்கும்; கண்ட
வ

திண்ணம்; அச்ெசால்

மல்லல் நீர் அேயாத்தி க்கால் வாழ்வேரா? பரதன் மற்ேறார்.
பரத

ம் பின் உே◌ளா

ம் பயந்

4.15.14

எ த்தவ ம் ஊ ம்

சரதேம
வர், ெகட்ேடன்! சனகி என் உலகம் சாற் ம்
விரத மாதவத்தின் மிக்க விளக்கினால் உலகத் யார்க்கும்
கைர தெர◌ி

இலாத

ன்பம் விைளந்த; ஆ எனக் க

ழ்ந்தான்.

4.15.15

சாம்பவான் அங்கதைன ேநாக்கி மீட் ம் கூறல் (4770-4772)
ெபா ப் உறழ் வயிரத் திண் ேதாள் ெபா
தாிப் இலா

சினத்

ஆளி ேபால்வான்,

உைரத்த மாற்றம், த ப்ப ம் தைகத்த

ஆய

ெந ப்ைபேய விைளத்த ேபால, ெநஞ்ச ம் ம கக் ேகட் ,
வி ப்பினால் அவைன ேநாக்கி, விளம்பினன் எண்கின் ேவந்தன்.

4.15.16

நீ ம் நின் தாைத ம் நீங்க நின் குலத்
தாயம் வந்தவர்க்கு ஒ
ஆய

தைனயர் இல்ைலயால்;

க தினம்; அன்ன

அன்

எனின்

நாயகர் இ தி ம் நவிலற் பாலேதா?
"ஏகு நீ; அவ் வழி எய்தி இவ்வழித்
ேதாைகையக் கண் லா வைக ம் ெசால்

4.15.17

எம்
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சாைக ம் உணர்த் தி; தவிர்தி ேசாகம்; ேபார்
வாைகயாய்! " என்றனன் வரம் இல் ஆற்றலான்.
அ

4.15.18

மன் கூ தல் (4773-4775)

அவன் அைவ உைரத்தபின் அ

மன் ெசப் வான்

' வனம் ன்றி ம் ஒ
ைடயில் க்கிலம்
கவனம் மாண்டவர் எனக் க த் இலார் எனத்
தவன ேவகத்தினீர்! ச த்திேரா? என்றான்.

4.15.19

பின்ன ம் கூ வான் பிலத்தில் வானத்தில்
ெபான் வைரக் கு மியில் றத் ள் அண்டத்தில்
நல் தல் ேதவிையக் காண் ம் நாம் எனில்
ெசான்ன நாள் அவதிைய இைறவன் ெசால்
'நா தேல நலம் இன் ம் நா அத்
ேதா அலர் குழ தன் யாில் ெசன்
ய சடா ைவப் ேபால
தல்
பாடவம் அல்ல

பழியிற்றாம்'என்றான்.

சம்பாதி வானர

ரைர ெந ங்குதல்

ேமா.

4.15.20

அமர்
4.15.21

என்ற ம் ேகட்டனன் எ ைவ ேவந்தன் தன்
பின் ைண ஆகிய பிைழப் இல் வாய்ைமயான்
ெபான்றினன் என்ற ெசால் லம் ம் ெநஞ்சினன்
குன்

என நடந்

அவர்க் கு கல் ேமயினான்.

சடா

இறந்தைம தெர◌ிந்த சம்பாதியின் நிைல (4777-4780)

4.15.22

ைற உைட எம்பியார்
ந்தவா எனாப்
பைறயி ம் ெநஞ்சினன் பைதக்கும் ேமனியன்
இைற உைடக் கு ச ேவல் எறிதலால் னம்
சிைற அ

மைல எனச் ெசல்

'மிடல் உைட எம்பிைய

ம் ெசய்ைகயான்.

ட் ம் ெவம் சினப்

பைட உளர் ஆயினார் பாாில் யார்?'எனா

4.15.23
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உட ைன வழிந்

ேபாய் உவாி நீர் உகக்

கட ைனப் ைர

ம் அ விக் கண்ணினான்.

4.15.24

உ ம் கதிர் மணி அணி உமி ம் மின்னினால்
ம ங்கிய ெந ங்கணின் வழங்கும் மாாியான்
அ ம் குரல் ழக்கினான் அவனி ஆ என
ழங்கிவந்

இழிவ

ஓர்

கி

ம் ேபால்கின்றான்.

4.15.25

வள்ளி ம் மரங்க ம் மைல ம் மண் உறத்
ெதள் ம் ண் ெபா படக் க
ெசல்கின்றான்
தள் வன் கால் ெபாரத் தரணியில் தவழ்
ெவள்ளி அம் ெப மைல ெபா
சம்பாதி ெந ங்கக் கண்ட அ

ம் ேமனியான்.

4.15.26

மன் ெசயல்

எய்தினன்; இ ந்தவர் இாியல் ேபாயினார்;
ஐயன் அம் மா தி அழ ம் கண்ணினான்
'ைகதவ நிசிசர கள்ள ேவடத்ைத
உய்தி ெகால் இனி'என உ த்
அ

ன் நின்றான்.

மான் சம்பாதிையக் குற்றமற்றவெனன்

4.15.27

குறிகளால் அறிதல்

ெவம் கதம் சிய மனத்தன் விம்மலன்
ெபாங்கிய ேசாாி நீர் ெபாழி ம் கண்ணினன்
சங்ைகயிற் சழக்கு இலன் என் ம் தன்ைமைய
இங்கித வைகயினால் எய்த ேநாக்கினான்.

4.15.28

சம்பாதி, சடா ைவக் ெகான்றவர் யார்? என வின தல்
ேநாக்கினன் நின்றனன்; ணங்கு ேகள்வியான்
வாக்கினால் ஒ ெமாழி வழங்குறாத ன்
'தாக்க அ ம் சடா ைவத் த க்கினால் உயிர்
நீக்கினர் யார்? அ
அ

நிரப்

ர்'என்றான்.

மான் வினவச் சம்பாதி தன்ைன அறிவித்தல் (4784-4785)

4.15.29
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'உன்ைன நீ உள்ளவா

உைரப்பின் உற்ற

பின்ைன யான் நிரப் தல் பிைழப் இன்
என்ன மா தி எதிர் எ ைவ ேவந்த ம்

ஆகுமால்'

தன்ைன ஆம் தன்ைமையச் சாற்றல் ேமயினான்.

4.15.30

மின் பிறந்தால் என விளங்கு எயிற்றினாய்!
என் பிறந்தார்க்கு இைட எய்தலாத? என்
பின் பிறந்தான் ைண பிாிந்த ேபைதேயன்
ன் இறந்ேதன் என
அ

மான் சடா

யக் கூறினான்.

இறந்தவா

4.15.31

கூ தல்

கூறிய வாசகம் ேகட்ட ேகா இலான்
ஊறிய ன்பத்தின் உவாி உள் கா
ஏறினன் உணர்த்தினன் இகல் இராவணன்
றிய வாள் இைட விளிந்த ஆ
சடா

இறந்த

அறிந்

எலாம்.

4.15.32

சம்பாதி இரங்குதல் (4787-4791)

அவ் ைர ேகட்ட ம் அசனி ஏற்றினால்
தவ்விய கிாி எனத் தைரயின் ழ்ந்தனன்
ெவவ் உயிரா உயிர் பைதப்ப விம்மினான்
இவ் உைர இவ் உைர எ த்

இயம்பினான்.

4.15.33

இைளயா நீள் சிறகு இன்றி ெவந் உகத்
தைள ஆேனன் உயிர் ேபாதல் தக்கதால்
வைளயா ேநமியன் வன்ைமசால் வ க்கு
இைளயாேன! இ

என்ன மாயேமா?

மலேரான் நின் ளன்; மண்
உைலயா நீ

அறம் இன்

ம் விண்

ம் உண் ;

ம் உண் ; அேரா

நிைலயார் கற்ப ம் நின்ற ; இன்
இைலயானாய்; இ

4.15.34

நீ

என்ன தன்ைமேயா?

உடேன அண்டம் இரண் ம் ந் உயிர்த்
தி அந் நாள்வந் இ ேவாம் உே◌ளாம் எைன
விட நீேய தனி ெசன்ற ர ம்

4.15.35
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கடேனா எம் க

ழற்கும் ேமன்ைமயாய்.

4.15.36

ஒன்றா ன் உலகத் ே◌ளாைர ம்
ெவன்றான் என்னி ம் ர! நிற்கு ேநர்
நின்றாேன? அவ் அரக்கன் நின்ைன ம்
ெகான்றாேன? இ
அ

என்ன ெகாள்ைகேயா?

மான் சம்பாதிையத் ேதற் தல் சம்பாதி வின த

4.15.37
ம் அ

மன் பதி

ம் (4792-

4796)
என் என் ஏங்கி இரங்கி இன்னலால்
ெபான் ம் தன்ைம குந்தேபா அவற்கு
ஒன் ம் ெசால்ெகா

உணர்ச்சி நல்கினான்;

வன் திண் ேதாள் வைர அன்ன மா தி.
சம்பாதி வின த

ம் அ

மன் பதி

4.15.38

ம் (4793-4796)

ேதற்றத் ேதறி இ ந்த ெசங்கணான்
'கூற்

ஒப்பான் ெகாைல வாள் அரக்கேனா

ஏற் ப் ேபார் ெசய்த
காற்றின் ேசய் அ

என் நிமித் 'என

கட் ைரக்குமால்.

4.15.39

எம் ேகாமான் அவ் இராமன் இல் உளாள்
ெசங்ேகாலான் மகள் சீைத ெசவ்வியாள்
ெவம்ேகால் வஞ்சன் விைளத்த மாையயால்
தம் ேகாைனப் பிாி ற்ற தன்ைமயாள்.

4.15.40

ெகாண் ஏகும் ெகாைல வாள் அரக்கைனக்
கண்டான் உம்பி அறம் கடக்கலான்
'வண்

ஆர் ேகாைதைய ைவத்

திண் ேதராெனா

எதிர்ந்

நீங்கு'எனாத்

சீறினான்.

4.15.41

'சீறித் தீயவன் ஏ ேதைர ம்
கீறித் ேதாள்கள் கிழித் அழித்தபின்
ேதறித் ேதவர்கள் ேதவன் தெய◌்வ வாள்
றப் ெபான்றினன் ெமய்ம்ைமேயான்'என்றான்.

4.15.42

106

சம்பாதி சடா ைவப் பாராட் தல் (4797-4799)
விளித்தான் அன்ன ேகட் ெமய்ம்ைமேயாய்!
ெதளித் ஆடத்தகு தீர்த்தன்மாட் உயிர்
அளித்தாேன! அ நன் ! நன் !! எனாக்
களித்தான்; வாாி கரந்த கண்ணினான்.

4.15.43

ைபந் தார் எங்கள் இராமன் பத்தினி
ெசந்தாள் வஞ்சி திறத் இறந்தவன்
ைமந் ஆர் எம்பி வரம் இல் சீர்த்திேயா
உய்ந்தான்; அல்ல
அறம் அன்னா

உலந்த

உண்ைமேயா?

4.15.44

டன் எம்பி அன்பிேனா

உற உன்னா உயிர் ஒன்ற ஓவினான்;
ெபற ஒண்ணாத ஓர் ேப ெபற்றவற்கு
இற

என்னாம்? அதின் இன்பம் யாவேதா?

சம்பாதி சடா

க்கு நீர்க்கடன் ெசய்

வானர

4.15.45
ரைர ேநாக்கிக் கூ தல் (4800-

4802)
என் என் ஏங்கி இரங்கி ஈர்ம் னல்
ெசன் அங்கு ஆ தல் ெசய் தீர்ந்தபின்
வன் திண் ேதாள் வ மா இலாதவன்
ன் ம் தார் அவர்க்கு இன்ன ெசால் னான்.

4.15.46

வாழ்வித்தீர் எைன ைமந்தர்! வந் நீர்
ஆழ்வித்தீர் அ ர் ன்ப ஆழிவாய்க்
ேகள்வித் தீவிைன கீறினீர் இ ள்
ேபாழ்வித்தீர்; உைர ெபாய்யின் நீங்கினீர்.

4.15.47

'எல்லீ ம் அவ் இராம நாமேம
ெசால்லீர்; ெசால்ல எனக்கு ஓர் ேசார்
நல் ஈரப் பயன் நண்

இலா

ம்; நல்ல ெசால்

வல்லீர்! வாய்ைம வளர்க்கும் மாண்பினீர்

4.15.48
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வானரர் இராமநாமம் ெசால்லச் சம்பாதி சிைற வளர்தல் (4803-4804)
என்றான்;'அன்ன காண் ம் யாம்'எனா
நின்றார் நின் ழி நீல ேமனியான்
நன்

ஆம் நாமம் நவின்

நல்கினார்;

வன் ேதாளான் சிைற வானம் தாயேவ.

4.15.49

சிைற ெபற்றான் திகழ்கின்ற ேமனியான்
ைறெபற்
நிைறெபற்

ஆம் உலகு எங்கும்
னான்;
ஆவி ெந ப் உயிர்க்கும் வாள்

உைற ெபற்றால் எனலாம் உ ப்பினான்.
இராமநாமத்தால் சம்பாதிக்குச் சிறகு

4.15.50

ைளக்கக் கண்ட வானரர் வியத்தல்

ெத ண்டான் ெமய் ெபயர் ெசப்பேலா ம் வந்
உ ண்டான் உற்ற பயத்ைத உன்னினார்
ம ண்டார் வானவர் ேகாைன வாழ்த்தினார்
ெவ ண்டார் சிந்ைத வியந்

விம் வார்.

வானரர் ேவண்டச் சம்பாதி தன்
அன்னாைனக் க

ன்ைன வரலா

கூ தல் (4806-4811)

அஞ்ச த் 'நீ

ன்னாள் உற்ற

ற் ம் ஓ 'எனச்

ெசான்னார்; ெசாற்ற
தன்னால் உற்ற

4.15.51

சிந்ைத ேதாய்

உற

தான் விளம் வான்.

4.15.52

தாய் எனத் தைகய நண்பீர்! சம்பாதி சடா என்ேபம்,
ேசய் ஒளிச் ேசண் ெசல் ேநாக்கின் க கி க்கு அரசு ெசய்ேவம்
பாய் திைரப் பரைவ ஞாலம் படர் இ ள் ப கும் பண்பின்
ஆய் கதிர்க் கட ள் ேதர் ஊர் அ ண
ஆய் உயர்'உம்பர் நா
மீ உயர் விசும்பின் ஊ

காண் ம்'என்

க்கு அைமந்த ைமந்தர்.
அறி

ேமக்கு உறச் ெசல்

காய் கதிர்க் கட ள் ேதைரக் கண்

4.15.53

தள்ள
ம் ேவைல,

ற்ேறம்; கண்

றா ன்

தீைய ம் தீக்கும் தெய◌்வச் ெசங்கதிர்ச் ெசல்வன் சீற,

4.15.54
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ந்திய எம்பி ேமனி

ங்கு அழல்

கும் ேவைல,

'எந்ைத! நீ காத்தி'என்றான்; யான் இ
வந்தெனன், மைறத்தேலா ம் மற்
ெவந்

ெமய் இறகு தீந்

சிைற ம் ஏந்தி

அவன் மைறயப் ேபானான்

வி ந்தெனன் விளிந்திலாேதன்.

4.15.55

மண்ணிைட வி ந்த என்ைன வான் இைட வயங்கும் வள்ளல்
கண்ணிைட ேநாக்கி உற்ற க ைணயன்,'சனகன் காதல்
ெபண் இைட ஈட் ன் வந்த வானரர், இராமன் ேபைர
எண் இைட உற்ற காலத் , இறகு ெபற்
'எம்பி ம் இடாின்
அம்பரத்

ழ்ந்தான், ஏய

இயங்கும் யாணர்க் க கி

நம்பிமீர்! ஈ

எ தி'என்றான்.

4.15.56

ம க்க அஞ்சி
க்கு அரசன் ஆனான்;

எம் தன்ைம; நீர் இவண் நடந்த வாற்ைற

உம்ப ம் உவக்கத் தக்கீர்! உணர்த் மின் உணர'என்றான்.

4.15.57

வானரர் சீைதையத் ேத வந்தைம ெசால்லச் சம்பாதி கூ தல் (4812-4817)
என்ற

ம், இராமன் தன்ைன ஏத்தினர் இைறஞ்சி, "எந்தாய்!

ன் ெதாழில் அரக்கன், மற்

அத் ேதவிையக் ெகாண்

தென◌் திைச" என்ன உன்னித் ேத

நாம் வ

'நன் ; நீர் வ ந்தல் ேவண்டா; நான் அ
பாகு ஒன்

ம்'என்றார்;

நவில்வன்'என்றான்.

4.15.58

குதைலயாைளப் பாதக அரக்கன், பற்றிப்

ேபாகின்ற ெபா

கண்ேடன்; க்கனன் இலங்ைக, க்கு

ேவகின்ற உள்ளத்தாைள ெவம் சிைற அகத்

ைவத்தான்;

ஏகுமின், காண் ர்; ஆங்ேக இ ந்தனள் இைறவி இன்
ஓசைன ஒ

ேபாந்தான்,

உண்டால் ஒ

ம்.

4.15.59

கடல் இலங்ைக அவ் ஊர்,

பாச ெவம் கரத் க் கூற் ம் கண் லம் பரப்ப அஞ்சும்;
நீசன் அவ் அரக்கன் சீற்றம் ெந ப் க்கும் ெந ப் ; நீங்கள்
ஏசு அ

குணத்தீர்! ேசறல் எப் பாிசு இையவ ? என்றான்.

4.15.60
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நால்

கத்

ஒ வன் மற்ைற நாாி ஓர் பாகம் அத்

பால்

கப் பரைவப் பள்ளிப் பாம் அைண பரன் என்றா

கா

க் ேக ம் ேசறல் அாி ; இ

ேமல் உமக்கு உ வ

எளிதன்

வல்லீேரல் ஒ வர் ஏகி, மைறந்
ெசால்லீேர!

ம்,

காவல் தன்ைம

எண்ணிச் ெசல்

எல்லீ ம் ேசறல் என்ப

அண்ணல்

மின் விளி

இலாதீர்.

அவ் இலங்ைக

ர்

அவண் ஒ கி, வாய்ைமச்

யைர நீக்கித் ேதாைகையத் தெர◌ுட் , மீ ர்;

அல்லீேரல், என் ெசால் ேதறி உணர்த் மின் அழகற்கு அம்மா.
'காக்குநர் இன்ைமயால் அக் க கு இனம்
ேசக்ைக விட்

4.15.61

4.15.62

ம் கன்றிச்

இாியல் ேபாகித் தெர◌ும ம்; அதைனத் தீர்க்கப்

ேபாக்கு எனக்கு அ த்த; நண்பீர்! நல்ல

ாிமின்; என்னா

ேமக்கு உற விைசயின் ெசன்றான்; சிைறயினால் விசும் ேபார்ப்பான்.

4.15.63

------------4.16 மேயந்திரப் படலம் (4818- 4846)
'ெபாய் உைர ெசய்யான் ள் அரசு' என்ேற க

ற்றார்,

'ைக உைற ெநல் த் தன்ைமயின் எல்லாம் கைர கண்டாம்,
உய் உைர ெபற்றாம், நல்லைவ எல்லாம் உற எண்ணிச்
ெசய் மின் ஒன்ேறா, ெசய்வைத ெநாய்தின் ெசயவல்லீர்.'

4.16.1

'மாள வ த்ேதம்; என் ம் இம் மாளா வைசேயா ம்
மீள ம் உற்ேறம்; அன்னைவ தீ ம் ெவளி ெபற்ேறம்;
காள நிறத்ேதா ஒப்பவர் மாயக் கடல் தா ற்
ஆ

ம் நலத்தீர்! ஆ

மின் எம் ஆர் உயிர் அம்மா!'

4.16.2

'சூாியன் ெவற்றிக் காதலேனா ம் சுடர் வில் ைக
ஆாியைனச் ெசன்ேற ெதா
சீாிய

; உற்ற

அைறகிற்பின்

அன் ; ேத தல் ெகாற்றச் ெசயல் அம்மா!

வாாி கடப்ேபார் யாவர்?'எனத் தம் வ

ெசால்வார்.

'ேவதம் அைனத் ம் ேதர்தர எட்டா ஒ

ெமய்யன்

4.16.3
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தலம்

ற் ம் ஓர் அ

ைவத் ப் ெபா ேபாழ் , யான்

மாதிரம் எட் ம் சூழ் பைற ைவத்ேத வர, ேம
ேமாத இைளத்ேத தாள் உைல
'ஆத ன், இப்ேபர் ஆர்க
மீ

உற்ேறன் விறல் ெமாய்ம்பீர்!'

4.16.4

குப் ற் , அகழ் இஞ்சி

கடந் , அத் தீயவர் உட்கும் விைனேயா ம்

சீைத தைனத் ேதர்ந் , இங்கு உடன் மீ
ஓதி இ த்தான், நா
நீலன்

ம் திறன் இன் 'என்

கத்தான் உத ற்றான்.

தல் ேபர் ேபார்ெக

ெகாற்ற ெந

சால உைரத்தார், வாாி கடக்கும் தக

4.16.5

ரர்

இன்ைம;

'ேவைல கடப்ெபன், மீளமி க்கு இன் 'என விட்டான்,
வா

அளிக்கும்

ர வயப்ேபார் வைச இல்லான்.

'யாம் இனி இப்ேபா

ஆர் இடர்

4.16.6

ய்த் , இங்கு இனி யாைரப்

ேபாம் என ைவப்ேபாம் என்ப
ன்ைம; கழ் அன்ேற;
ேகா தல்வர்க்கு ஏ ஆகிய ெகாற்றக் குமரா! நம்
நாமம் நி த்திப் ேபர் இைச ைதக்கும் நைவ இல்ேலான்."

4.16.7

'ஆாியன் ன்னர்ப் ேபா ற உற்ற அதனா ம்,
காாியம் எண்ணிச் ேசார் அற ற் ம் கடனா ம்
மா தி ஒப்பார் ேவ

இைல' என்னா, அயன் ைமந்தன்,

சீாியன் மல் ேதாள் ஆண்ைம விாிப்பான், இைவ ெசப் ம்.
'ேமைல விாிஞ்சன்
ைல நயந்
கால
ஆலம்
'ெவப்
ெசப்

யி

ண்ணி

ம்

4.16.8

யா மிைகநாளீர்

உணர்ந்தீர்;

வல்தக்கீர்;

ம் அஞ்சும் காய்சின ெமாய்ம்பீர்; கடன் நின்றீர்;
கர்ந்தான் ஆம் என ெவம்ேபார் அடர்கிற்பீர்.'
ெசந்தீ நீர் வளியா

ம் விளியாதீர்;

தெய◌்வப் பல் பைடயா

ஒப் உறின், ஒப்பார்
குப் றின், அண்டத்

ம் அல

4.16.9

ம் சிைதயாதீர்;
இல்லீர்; ஒ காேல

அப் றேம ம் குதிெகாள் ர்.'

4.16.10
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'நல்ல ம் ஒன்ேறா, தீய ம் நா , நைவதீரச்
ெசால்ல ம் வல்லீர்; காாியம் நீேர

ணிகிற்பீர்;

ெவல்ல ம் வல்லீர், மீள ம் வல்லீர்; மிடல் உண்ேடல்
ெகால்ல ம் வல்லீர்; ேதாள்வ
'ேம

கிாிக்கும் மீ

மாாி

என் ம் குைறயாதீர்.'

உற நிற்கும் ெப

4.16.11

ெமய்யீர்;

ளிக்கும் தாைர இ க்கும் வர வல்லீர்;

பாைர எ க்கும் ேநான்ைம வலத்தீர்; பழி அற்றீர்;
சூாியைனச் ெசன்
'அறிந் , திறத்

ஆ

ஒண் ைக அகத் ம் ெதாடவல்லீர்.'
எண்ணி, அறத்

ஆ

4.16.12

அழியாைம

மறிந் உ ளப் ேபார் வா ைய ெவல் ம் மதிவல்லீர்;
ெபாறிந் இைமயாக்ேகான் வச்சிர பாணம் க ழ்க
எறிந் ழி, இற்
'ேபார்
ஓர்

ஓர் ன்மயிேர

ன் எதிர்ந்தால்

இல் வலம் ெகாண்

ம் இழவாதீர்.'

உல ேக

4.16.13

ம் ெபா ள் ஆகா;

ஒல்கல் இல்

ரத்

உயர் ேதாளீர்;

பார் உலகு எங்கும் ேபர் இ ள் சீக்கும் பகேலான்
ேதர்

ன் நடந்ேத, ஆாிய

ம் தெர◌ி ற்றீர்.'

4.16.14

'நீதியின் நின்றீர்; வாய்ைம அைமந்தீர்; நிைனவா
மாதர் நலம் ேபணா

ன்,

ம்

வளர்ந்தீர்; மைற எல்லாம்

ஓதி உணர்ந்தீர்; ஊழி கடந்தீர்; உலகு ஈ

ம்

ஆதி அயன் தாேன என யா ம் அைறகின்றீர்.'

4.16.15

'அண்ணல் அைமந்தாற்கு அன் சிறந்தீர்; அதனாேன
கண்ணி உணர்ந்தீர் க மம்;
திண்ணி

மக்ேக கடன் என்னத்

அைமந்தீர்; ெசய்

ப்பீர்; சிைத

இன்றால்;

ண்ணியம் ஒன்ேற என் ம் நிைலக்கும் ெபா ள் ெகாண்டீர்.'
'அடங்க ம் வல்லீர் காலம் அ
மடங்கல்

அன்ேறல்; அமர் வந்தால்

னிந்தால் அன்ன வலத்தீர்; மதி நா த்

ெதாடங்கிய

ஒன்ேறா,

ற் ம்

க்கும் ெதாழில் அல்லால்

4.16.16
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இடம் ெகட ெவவ்வாய் ஊ

கிைடத்தால் இைடயாதீர்.'

4.16.17

.'ஈண் ய ெகாற்றத் இந்திரன் என்பான் தல் யா ம்
ண் நடக்கும் நல் ெநறியா ம் ெபாைற யா ம்
பாண் தர் நீேர; பார்த்

இனி

உய்க்கும்ப

வல்லீர்;

ேவண் ய ேபாேத ேவண் வ எய் ம் விைன வல்லீர்.'

4.16.18

'ஏகுமின்; ஏகி, எம் உயிர் நல்கி, இைச ெகாள்ளீர்;
ஓைக ெகாணர்ந் உம் மன்ைன ம் உய் ம்ப
சாகரம் ற் ம தாவி ம் நீர் இக்கடல் தா ம்
ேவகம் அைமந்தீர்'என்

ெசய்யீர்;

விாிஞ்சன் மகன் விட்டான்.

4.16.19

சாம்பன் இயம்பத் தாழ் வதனத் தாமைர நாப்பண்
ஆம்பல் விாிந்தால் அன்ன சிாிப்பான், அறிவாளன்,
கூம்பெலா ம் ேசர் ைகக்கமலத்தன், குலம் எல்லாம்
ஏம்பல் வரத் தன் சிந்ைத தெர◌ிப்பான், இைவ ெசான்னான்.
'நீயிேர நிைனவின்

4.16.20

ன்ேன ெந ந்திைரப் பரைவ ஏ ம்

தாய், உலகு அைனத் ம் ெவன் , ைதயைலத் த தற்கு ஒத்தீர்;
"ேபாய் இ

ாிதி " என்

லைம தீர் ன்ைம காண்டற்கு

ஏயினிர் என்னின், என்னின் பிறந்தவர் யாவர் இன்
'இலங்ைகைய இடந்

ேவேரா

ம்?'

இவ் வயின் த க " என்றா

"விலங்கினர் தம்ைம எல்லாம் ேவெரா ம் விளிய
ெபாலங் குைழ மயிைலக் ெகாண்
கலங்க ர்! உைரத்த மாற்றம்
'ஓசைன ஒன்

ம் உள் அ

ஈசன் மண் அளந்த
வாசவன்

நீசைர எல்லாம்

' ற் ம் நீர் உலகம்
உற்றேத எனி

க்குவல் க

றிப்

, காண் ர்.'

ம்,
4.16.22

உள்ளதாக

மைலயி

றி நிைனத்த

ம்,

ேபா " எனப் கன்றிட்டா

ஏய்ப்ப, இ ங் கடல் இனி

தேலார் வந்

4.16.21

தாவி,

ம், இலங்ைக வா ம்
ப்பல், பின்

ற் ம் வி ங்குவான்

ம்.'

ழங்கி,

4.16.23
ந்நீர்

ம், அண்டம் உைடந் ேபாய் உயர்ந்த ேத

ம்,
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இற்ைற

ம் அ

ம், எம் ேகான் ஏவ

கற்ைறவார் சிைறகள் ஆகக் க

ம், இரண்

பா

ம்

ழனின் கடப்பல் காண் ர்.'

'ஈண்

இனி

மீண்

இவண் வ தல் கா ம்; விைட தம்மின், விைரவின்'என்னா,

ஆண்

உைறமின், யாேன எறி கடல் இலங்ைக எய்தி,

அவர் உவந்

வாழ்த்த, அலர் மைழ அமரர்

ேசண் ெதாடர் சிமயத் தெய◌்வ மேயந்திரத்
ெபா

அ

ெப
உ

வச்

உம்பர் ெசன்றான்.

4.16.25

ேவைல தா ம் ந்தியான், வனம் தாய

வ

உயர்ந்த மாேயான் ேமக்கு உறப் ெபயர்ந்த தாள்ேபால்,

அறி வ வின் உம்பர் ஓங்கினன், உவைம யா

தி வ

4.16.24

என்

ம்

ம் தன்ைம யாவர்க்கும் தெர◌ிய நின்றான்.

4.16.26

பார்நிழல் பரப் ம் ெபான் ேதர் ெவயில் கதிர்ப் பாிதி ைமந்தன்
ேபார் நிழல் பரப் ம் ேமேலார் கழ் என உலகம் க்குத்
தார் நிழல் பரப் ம் ேதாளான், தடங்கடல் தாவா

ன்னம்,

நீர் நிழல் உவாி தாவி இலங்ைக ேமல் ெசல்ல நின்றான்.
பகு வாய மடங்கல் ைவகும் படர் வைர
உகு வாய விடம் ெகாள் நாகத்
ெநகு வாய சிகர ேகா
மக ஆைம

ெநாிவன தெர◌ிய நின்றான்,

மின் ெந ம் ெகாண்டல் தாளின்

ம் ஆனான்.

4.16.28

க்கிய கழ ன் ஆர்ப்பத்

தன் ெந ம் ேதாற்றம் வாேனார் கண் லத்
ெபான் ெந ம்

ழ்க

ஒத்த வால் சுற்றி, ஊழின்

கில் ேதான் ம் மந்தரம் என

வல் ெந ம் சிகர ேகா

ம்

4.16.27

எல்ைல தாவ,

மேயந்திரம், அண்டம் தாங்கும்

ணின் பாத சிைல எனப் ெபா ந்

நின்றான்.

------------------கிட்கிந்தா காண்டம்

ற்றிற்

4.16.29

