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6.16
6.16 மாயா சனக படல (77627762- 7856)
படல ேதாவா
அவழி, க ண ெசத ேப எழி# ஆைம எ#லா

ெசவழி உண& ேதாற( ெசபின ; சிைம தீரா

ெவவழி மாைய ஒ, ேவ இ ,- எணி, ேவ.ைக,

இவழி இல/ைக ேவ,த இயறிய- இய ப# உறா .
மேகாதரனிட

மாதிர

இராவண சீைதைய அைட0

உபாய

6.16.1

ேக.ட#

கட,த ேதாளா, ம,திர இ ைக வ,த

ேமாதர எ2

நாம- ஒ வைன 3ைறயி ேநாகி,

‘சீைதைய எதி, உ4ள

சிைமயி தீ

ெசைக

யா-? என5 உணதி, இ, எ இ2யி ஈதி ‘எறா.

6.16.2

ம தைன( சனகனாக உ மாறி( சிைறப7தி ெகாண,- கா.8னா# சீைத
நி வி பதிகிண/5வா4 ‘என மேகாதர 9த#
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உண-ெவ, இ ந ஓ உபாயதி உதி மாைய
;ண-ெவ, சீைத தாேன ;ணவ- ஓ விைனய

ேபாறி,

கண-வ சனக தைன க.8ன ெகாண,- கா.ட
மண ெதாழி# ;ாி0 அேற? ம தைன உ வ

மாறி ‘

6.16.3

இராவண, மேகாதரைன பாரா.8 மாயாசனகைன( ேசாைல5 ெகாணக என
பணி-( சீைதயி 5

இடைத அைடத# (7765-7767)

என அவ உைரதேலா7 , எ<,- மா; இக ;#=,

‘அைனயவ தைன ெகா7 ஆ/5 அ>5தி, அப! ‘எனா,
;ைன மல( சரள( ேசாைல ேநாகின, எ<,- ேபானா;
விைனகைள கபி ெவற விளகிைன ெவ வ# காபா.

6.16.4

மி ஒளி ம5ட ேகா8 ெவயி# ஒளி விாி- ?ச,
- இ 4 இாி,- ேதாப, @டமணி ேதாளி# ேதா
ெபா அாி மாைல நீல மைலயி ?A அ வி ெபாப,
ந# ெந7/களி மா# யாைன நா>ற, நட,- வ,தா.
‘விள5 ஒ

விளக

6.16.5

தா/கி, மி அணி,-, அர& @றி,

இைள; ம /5 ேநாவ, 3ைல@ம,- இய/5 ‘என,
3ைள பிைற ெநறி வான மட,ைதய, 32

பி2 ,

வைளதன வ,- Bழ, வ,திக வாAத, வ,தா.
இராவண சீைதைய கா>த#
பகளா# கிளவி ெச-, பவளதா# அதர

ெபக4 ஆனா54 ந#ல உ; எலா
எகளா# அளவா மான 5ண

ஆகி,

ெப கி ஈ.8

ெதா5- இயறினாைள,

6.16.6
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ககளா# அரக கடா, அவைள ஓ கலக காபா.

6.16.7

இராவண ஏவலரா# அ/5 ெகாண,- இடப.ட ெபானாசனதி# அம,சீைதைய ேநாகி தனிைலயிைன எ7-ைரத# (7769-7777)
இ.ட- ஓ இரண Dட-, அமரைர இ ைக நி
க.ட ேதா4 கான @ற, கழ# ஒ கவானி ேதாற,
வ.ட ெவ கவிைக ஓ/க, சாமைர ம /5 ?ச,
ெதா.ட- ஓ @ாிைகயாள இ ,தன, இைனய ெசானா.

6.16.8

‘எதா, அ8யேன25 இர/5வ-? இ,- எபா
எதா, இரவிேயா7

ேவைம தொிவ- எபா#?

எதா, அந/க வாளி5 இல5 அலா- இ க# ஆவ-?
எ, தா உற- எ#லா

இய ;வா எ7- ெகாடா

6.16.9

‘வEசேன என5 நாேன, மாதரா வ8& ெகாட
நE@ேதா அ3த உபா ந(சிேன; நாF

ேத,த;

ெநE@ ெநா,- உ ைம நாேய நிைன; வி.7, ஆவி நீக
அEசிேன; அ8யேன G

அைடகல , அ3தி வ,தீ!

6.16.10

‘ேதாபிதீ; மதி5 ேமனி @7விதீ; தெற# Hற

ேவபிதீ; வயிர ேதாைள ெம=விதீ; ேவனி# ேவைள

ஆபிதீ; எைன இன# அறிவிதீ; அமர அ(ச
தீபிதீ; இ2
‘ெப எலா
க எலா

நீேர ஆகி, ேப எலா

நாம-

ஆகி, ஐ/கைண அாிய தக

எனேக ஆகி, விபாீத

6.16.11

உமேத ஆகி,

G க ஆகி, காம ேவ4 எ2

அண# எவா2
; எலா

எ எ ெசவி- தீதி அ மா!

;ண- வி.J.

6.16.12
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‘ஈசேன 3தலா மைற மா2ட இதி யா
9ச, K உல5

கா5 ெகாறேத; ?ர ேகா.8

ேப@வா ஒ வ5 ஆவி ேதாறிெல; ெபபா# ைவத

6.16.13

ஆைச ேநா ெகாற- எறா#, ஆைமதா மா@ உணாேதா?
'ேநாயிைன Gகரேவ0 , Gண/கி நி உண/5
நா உயி ஆ5

பாயிர

அேற, நா4 பல கழித காைல?

உண,த Lேலா காம- ப5த பதி

அ#ல ேபான ‘ஐயிர7 ‘எப ெபாேய.

ஆயிர
‘அற

ஆவி,

த

ெச#வ அனீ! அமிAதி2

பிறதில ஆக வ,தீ; ேப எழி# மான
மற,தன ெபாிய, ேபான, வர

எ2

இனிM! எைன
ெகா#ல,

ம ,- தனா#,

இற,- இற,- உகிேற யா; யா, இ- தொி0
‘அ,தர

6.16.14

6.16.15

ஈ.டா?

உணாி, ேம#நா4, அக=ைக எபா4, காத#

இ,திர உணத, ந#கி எதினா4, இ<5 உறாே◌ளா?
ம,திர

இ#ைல, ேவ ஓ ம ,- இ#ைல, ைமய# ேநா5(

@,தர 53த( ெசவா அ3- அலா#; அ3த( ெசா#O! ‘

6.16.16

இராவண, சீைதயி3 நிலதி# ?A,- வண/5த#
எ உைர-, எ<,- ெச, அ/5, இ ப- எ உைர5
5 உைரதாP

நீல

ேநரா 5வ& ேதா4 நிலைத 9ட,

மிதிைர- அ க தைன விாி- மீ ெதா5த- ஒ
நி இைமகிற- அன 38 ப8 ெந8தி ைவதா.

6.16.17
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கலக3ற சீைத Hதனாகிய இராவணைன ேநாகா- அ/5 கீேழ கிட,த
-

ைப பாத வண

அறி&த# (7779-7785)
வ#=ய

த24ள திைமயிைன இராவண25

ம /5 கட மா என மக உ,

ெம#=ய# ஆைக 3
‘ெகா#=ய வாி2

உ4ள

ந7/கின4, வி 3 கிறா4,
9ெவ, தொிய ‘எனா,

;#=ய கிட,த- ஒைற ேநாகினா4, ;க#வ தானா4
“பழி இ-; பாவ

6.16.18

“ எ பாகிைல; “பகர தக

ெமாழி இைவ அ#ல ‘‘ எப- உணகிைல; 3ைறைம ேநாகா;

கிழிகிைல ெநEச ; வEச கிைளெயா7 இ கா

அழிகிைல எறேபா-, எ க; எனா ? அற தா எனா ?

6.16.19

வா2ள, மறதி ேதா உ ெசா#வழி வ<வா; மணி
ஊ2ள, உட ;5 எ#லா

உயி ள; உண&

உடா#;

தா2ள, ப- ேபAவா தகாதன உைரக, தக
யா2ள ேக.க எறா#, எெசா#லா? யா- ெசயா?

6.16.20

‘வாசவ, மலாி ேமலா, ம<வலா ைம,த, ம அ
ேகசவ என நிற தைமேயா தைம கடா,
‘Rச= எதி,ேத ‘எறா; ேபாகள

;கேபா- எ

ஆைசயி கனிைய கணி க8ைல ேபாP , அEசி.

6.16.21

‘ஊ இலா யாைக ேபணி, உய;கA Bடா-, உ 3
நாணிலா- இ ,ேத அ#ேல; நைவ அ 5ண/க4 எ2

Rெணலா
காணலா

ெபாத ேமனி ;ணிய Kதி தைன

இ2

எ2

காதலா# இ ,ேத கடா.

6.16.22
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‘ெச ெச அழி0

ஆவி திாி5மா# ெச வி# ெச ெபா

5 நிறைனய த பி ;ற ெகாைட கா- நிப,
ெகா, நி தைலக4 சி,தி, அரகத
ெவ நிற F

ேகால

5லைத 3

6.16.23

காணிய கிட,த, ேவ.ைக.

‘என5 உயி பிறி- ஒ உ7 எ எணைல; இரக

அ#லா#

தன5 உயி ேவ இறாகி, தாமைர கண- ஆகி,
கன க ேமக

ஒ கா3க தா/கி, யா5

மன5 இனி- ஆகி, நி5

அஃ- அறி வர ; இலாதா!

6.16.24

சீைதயி ெசாேக.7 ெவ5ட இராவண இராமைன ெகா#வேதாடறி
அேயாதியிP4ளாைர0

மிதிைலயிP4ளாைர0

பறி ெகாண மா தா

அரக ?ரகைள ஏவியி பதாக 9றி அ(@த# (7786-7789)
எறன4; எறேலா7 , எாி உ5 கண, தைன
ெகா அன மான ேதாற, 9 என( சீற

ெகாடா,

‘ெவ எைன, இராம உைன மீ.ட பி, அவேனா7 ஆவி
ஒ என வாAதி ேபா# ‘எ, இ8 உ

ஒக நகா.

6.16.25

‘இன-ளா உலக- உ4ளா, இைமயவ 3த=ேனா, எ
சின-ளா யாவ தீ,தா? தயரத சிவ, தைன
;ன -ழா மாைலயா எ உவகிற ஒ வ, ;5 உ
மன-ளா எனி2 ெகா#ெவ; வா<தி, பிைன மேனா!

6.16.26

“வைளதன மதிைல, ேவைல வ5தன வர ;, வாயா#

உைளதன 5ர/5 ப#கா# ‘‘ எ அக உவ,த- உேட#,

இைளத Gம /5# ந/கா! எ எதி எதி எ#லா

விள5 எதி ?A,த வி.8# பாைமய; வியக ேவடா.

6.16.27
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‘ெகாற வா4 அரக த ைம, “அேயாதிய 5லைத 3
பறி நீ த தி; அேற#, ப@,தைல ெகாணதி; பாாி-

உற- ஒ இய? ‘‘ எ உ,திேன; உ,ைத ேமP ,

ெவறிய த ைம( ெச#ல( ெசா#=ென, விைரவி ‘எறா

6.16.28

வEசைனயா# தைன கவ,த ெகா8ேயானாகிய இராவணன- ெசா ேக.7(
சீைத வ ,-த#

எ அவ உைரத காைல, ‘எைன இ மாய
ஒ

ெசதா5

இ/5 அாிய- இ#ைல ‘ எப- ஓ ->க

நிநி உயி- ெநEச

உ,த,

ெவ- பினா4, ெந ைப மீள

தி தி உமிAகிறாாி, -ய ேக ேசைக ஆனா4.

6.16.29

‘இதைல இன ெசத விதியினா, எைன, இ2
அதைல அன ெசய( சிறியேரா? அளிய அ மா!
ெபாதைல உைடய- எ#லா

த மேம ேபாP

‘எனா

ைகதன4 உ4ள , ெவ4ள கணி நீகைர இலாதா4.

6.16.30

மேகாதர மாயாசனகைன அ/5 பறி ெகாணர அ- க7 சீைத ஆறா
நிைலயளா அரறி வ ,-த# (7792-7808)

ஆய- ஓகால- ஆ/க ம தைன( சனக ஆகி,
வா திற,- அரற பறி, மேகாதர க8தி வ,கா எாி அைனயா 3ன கா.8ன; வண/க கடா4,
தா எாி ?ழ கட பா; என தாிகிலாதா4.
ைககைள ெநாிதா4; கணி# ேமாதினா4; கமல கா#க4
ெநெயாி மிதிதா# என நிலதிைட பைததா4; ெநEச
ெமெயன எாி,தா4; ஏ/கி வி மினா4; ந7/கி ?A,தா4;

6.16.31
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6.16.32

ெபா என உணரா4 அபா#, ;ரடன4, Rச# இ.டா4.
‘ெதவேமா! ‘எ2 ; ‘ெம ைம சிைத,தேதா? ‘எ2 ; ‘தீய

ைவவேலா உலைக? ‘எ2 ; ‘வEசேமா வ=ய-? ‘எ2 ;
‘உவேலா இ2 ? ‘எ2 ; ஒ அல -யர

உறா4;

ைதயேலா? த மேமேயா? ஆ அத தைம ேதவா?
‘எ,ைதேய! எ,ைதேய! இ எெபா .7 உன5

6.16.33

இேகா4

வ,தேத! எைன ெப வாA,தவா இ-ேவா? மேணா

த,ைதேய! தாேய! ெசத த மேம! தவேம! ‘எ2 ;

6.16.34

ெவ,-ய ?/கி, தீ ?A, விற5 என ெவ,- ?A,தா4.
‘இ.7, உடா; அற/க4 ெசதா; எதி,-ே◌ளா இ ைக எ#லா
@.7, உடா.7 அய,தா; ேவ4வி -ைற எலா கைர0

கடா;

ம.7 உடா, மனிச திற வEசரா# வயிர திேதா4
க.7டா; எேன, யா2
எ, இன பல&

காகிேற ேபாP

கணா#. ‘

பனி, எ<,- ?A,- இடாி# ேதா,தா4;

‘ெபாறின4 ேபாP

‘என ெபாைற அழி,-, உயி; ேபாவா4,

மி தனிநில- ?A,- ;ர4கிற- அைனய ெமயா4;
அறி# அ

6.16.35

ேபைட ேபால, வா திற,- அரறPறா4.

6.16.36

‘பிைற0ைட Gதலா5 ஏற பிற,த இ# கடக4 ெசய,
இைற0ைட இ ைக KH எ
சிைறயிைட காண நீ

வ,- இகலாதீ,

சிைறெயா7

ேச,தவாேறா

மைற0ைட வர ; நீ/கா வழிவ,த மன நீேர?
“வசிைற பறைவ ஊ

வானவ, வர ; இ# மாய

; சிைற பிறவி தீபா உள ‘‘ என ;லவ நிறா;

6.16.37
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எசிைற நீ5வாைர காகிேல; எனி வ,த
உசிைற நீகபாலா யா ள, உலக- உ4ளா?

6.16.38

“ப ெபறாேரா7 9டா பைக ெபறா; பகழி பாய
வி ெபறா எனி2
எ ெபறா பழி0

நறா#; ேவ,தரா உய,த ேமேலா

ெபறா; இ- நினா# ெபற- அறா#;

ெப ெபறா; அதனா#, ெபறா; யா இன ேப ெபறா?

6.16.39

‘@ட பாச நாEசி# @ைமெயா7 B77, ஆற
எ7 , அள நீ/கா, வி< சி 5ைட என,

பட நாேள மாளா பாவிேய, உ ைம எ#லா
வி உேட; என5 மீF

விதி உேடா, நரகி ?A,தா#?

‘இ ,- நா பைகைய எ#லா

ஈ க7, அள& இ# இப

6.16.40

ெபா ,திேன அ#ேல; எ ேகா தி வ8 ;ைன,ேத அ#ேல;
வ ,திேன, ெந7நா4; உ ைம வழிெயா7 38ேத; வாயா#
அ ,திேன, அேயாதி வ,த அரசத

;கைழ அ மா?

6.16.41

“ெகா# “ என கணவ5 ஆ/5 ஓ ெகா7 பைக ெகா7ேத; எ,ைத
க# என திரட ேதாைள பாசதா# க.ட கேட;
இ# என( சிற,- நிற இர75

இன# BA,ேத

அ#ெலேனா? எளிெயேனா, யா? அளியேத இறகலாேத.

6.16.42

‘இைண அ ேவ4வி ேம#நா4 இயறி, ஈ எ7த எ,ைத
;ைண உ திர4ேதா4 ஆ-, Rழியி# ;ரள கேட;
மண விைன 38-, எ ைகைய ம,திர மரபி ெதா.ட
கணவைன இைனய கடா# அ#ல-, கழிகி ேறேனா?
‘அைனமீ! ஐயமீ! எ ஆ யி த/ைகமீேர!

6.16.43
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எைன ஈ எ7த எ,ைத5 எதிய- யா3ன

நீ உண,திOேரா? உம5

-(ன) அ

ஒ

ேவ உற- உேடா?

ெநறியி வ,- ெதாட,திO; -Eசினீேரா?

6.16.44

‘ேம வி உ ப( ேச,- விணிைன மீெகாடாP ,
நீ ைட காவ# KH எதலா ெநறியி அறா#;

ேபாாிைட ெகாடாேர2 , வEசைன ;ணதாேர2 ,
ஆ உம5 அைறயபாலா? அ2ம2
‘சரத ; ம இவைன த,தா, தவ
பரதைன ெகாணத5 ஏவரத2
விரத

உளேனா, G பா#?

6.16.45

;ாி,- ஆற# தாA,த

ஐ0ற& இ#ைல; ப#நா4

வாAவா அ#ல; த பி0

அைனய வாழா;

உ, அறதி# நிறா5 இைவெகாலா

விைளவ ேமேம#? 6.16.46

“அைடத- கடைல, ேம#வ,- அைட,த- மதிைல; ஆவி

-ைடத- பைகைய, ேசைன ‘‘ என( சில ெசா#ல( ெசா#ல,
பைடத- ஓ உவைக தைன ேவ ஒ

விைனய

பணி

உைடத- விதிேய எ எ, உைள,தன4, உண& தீவா4.

6.16.47

சீைதயி -யநிைலைய கட இராவண அவள- -யநீகி அவ4 த
வி பி5 இைச0மா அவைள பாி,- ேவ7த# (7809-7815)
ஏ/5வா4 இைனய பன, இைமயவ ஏற எ#லா
வா/5 வா4 அரக, ஆற மன மகிA,-, இனிதி ேநாகி,
‘தா/5வா4 அ#ல4 -ப

‘ இவைள0

தா/கி தா2

ஓ/5வா என உனி இைனயன உைரகPறா.
‘காாிைக! நிைன எ-

காதலா#, க த# ஆகா

ேப இட இயறPேற; பிைழ இ- ெபாதி; இ2

6.16.48
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ேவ அற மிதிைலேயாைர விளிகிேல; விளி,தேபாஆ யி இவைன உேண; அEசைல, அன

அனா!

6.16.49

‘இைமயவ உலகேமதா, இ உல5 ஏ<ேமதா,
அைமவ

;வன

Kறி# எ2ைட ஆ.சிேயதா,

சைம&ற த ெவ, ம இ தாரணி மன5; இன#
@ைம0ைட காம ெவ ேநா -ைடதிேய# ெதா<- வாAேவ.

6.16.50

‘இல/ைக ஊ இவ25 ஈ,-, ேவ இட- இ ,- வாAேவ;
நல

கிளநிதி இர7

ந#5ெவ; நாம ெதவ

ெபால கிள விமான தாேன ெபா- அற ெகா7ெப; ;ேத4
வல கிள வாF

ேவ8, வழ/5ெவ; யா-

மாேற.

6.16.51

‘இ,திர கவித ெமௗ=, இைமயவ இைறEசி ஏத,
ம,திர மரபி B.8, வானவ மகளி யா
ப,தாி உாிைம ெசய, யா இவ பணியி# நிேப
@,தர பவள

வா ஓ அ 4ெமாழி சிறி- ெசா#=.

6.16.52

‘எ,ைத தத,ைத தாைத, இ&ல5 ஈற 3ேனா,
வ,- இவதாேன ேவ.ட வரெமலா

வழ/5 ; மைற

அ,தக அ8யா ெசைக ஆமா#; அமிAதி வ,த
ெச,தி

நீ அ#Oேர#, அவF

வ,- ஏவ# ெச0 .

6.16.53

‘ேதவேர 3தலா, மைற திதிற# நாக மேணா,
யாவ

வ,-, G,ைத அ8ெதா<-, ஏவ# ெசவா;

பாைவ! நீ இவ இ# வ,த பய, ப<- ஆவ- அறா#,

K உல5 ஆF

ெச#வ

ெகா7த-; 38தி எறா

இராவணன- உைரேக.7( சீைத ெவ57ைரத# (7816-7820)

6.16.54
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‘இதி  ெபகிபா2 , இ,திர; இல/ைக G/க4

ெபா தி  ெபகிபா2 , ?டண; ;லவ ேகாமா
ைகதி ( சர/க4 உத மாபிைட கலகபால;
ைம தி

நிறதா தா4 எ தைலமிைச ைவகபால. ‘

6.16.55

‘ந5வன நிேனா7, ஐய நாயக நாம வாளி;
;5வன ேபாA,-, உ மாபி# திற,தன ;க4 எ#லா
த5வன இனிய ெசா#ல தகன; சாப நாணி

6.16.56

உ5வன மைலக4 எEச, பிறபன ஒ=க4 அ மா!
‘ெசா#Pவ ம-ர மாற , -டதா# உ7, உகைண
க#Pவ, காக ; வ,- கலபன, கமல கண

வி# உமிA பகழி; பின, வில/5 எழி# அல/க# மாப

6.16.57

;#Pவ, களி; 9,-, ;ல& நா அலைக எ#லா
‘வி

பி நா ேக.ப- உடா# நி உைழ வாைத “?ர

இ

; இய# வயிரவாளி இடறிட, எயி ேபAவா

ெப
அ

பிய# தைலக4 சி,தி பிைழ; இைல 38,தா ‘‘ என,

; இய# -ளவ ைப,தா அ2ம வ,- அளி5

அ,நா4.

6.16.58

‘;மக! ேக.8, ேக.ட5 உாிய-; ;5,த ேபாாி
உ மக உயிைர எ ேமா @மிதிைர உய ஈற
நமக வாளி நக, நா அவ உடைல நக,

“எ மக இற,தா “ என, நீ எ7- அரற# ‘எறா4.

6.16.59

சின3ற இராவண, சீைதயிேம ெச#ல மேகாதர அவைன த7- ‘த,ைத

ேவட இவ4 இைசவா4 ‘எ 9றி அவன- ெவ5ளிைய தணித#
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ெவயவ அைனய ேகளா, ெவயி# உக விழி-, ?ர
ைக பல பிைச,-, ேபAவா எயி ;5 அ<,த கவி,
ைதய# ேம# ஓடேலா7 , மேகாதர த7தா; ‘ஈற

ெமாகழ# தாைத ேவட இைச0 ; நீ 3னிய# ‘எறா

6.16.60

இராவண ஆசனதிலம,தி க, மாயாசனக சீைதைய ேநாகி இராவணனவி பி5 இைச0 ப8 பாி,- ேவ7த# (7822-7824)
அ அவ தைகப மீடா ஆசன
ெபாறின ஆ5

அ- இ க, ‘ஆவி

‘என தைரயிைட கிட,த ெபாய,

‘இ இ- ேநரா எனி, எைன எ 5லதிேனா7
ெகாறைன ஆதி ‘எனா இைனயன 9றPறா.
‘Rவிேம# இ ,த ெதவ ைதயP

6.16.61

ெபா-ைம உறா4;

பாவி யா பய,த ந/ைக! நி ெபா .டாக ப.ேட;

ஆவிேபா அழித# நேறா? அமர5

அரச ஆவா

ேதவியா இ த# தீேதா? சிைறயிைட ேத ;கிறா.
‘எைன எ 5லதிேனா7
ந# ெந7Eெச#வ

6.16.62

இ2யி தா/கி, ஈ7

-ேப ஆகிைன ந#கி, நாF

உைன ெவEசிைறயி நீகி, இப-4 உபா ‘எனா,
ெபா அ8ம /5 ?A,தா, உயி உக ெபா 3கிறா.

6.16.63

மாயாசனக 9றிய ெமாழிகைள ேக.க ெபாறாளாகிய சீைத அவைன ஐ0
க8,-ைரத# (7825-7830)

அ&ைர ேக.ட ந/ைக, ெசவிகைள அைமய ெபாதி,
ெவ&யி-, ஆவி த4ளி, ?/கின4 ெவ5ளி ெபா/க,
‘இ&ைர எ,ைத 9றா, இ உயி வாAைக ேபணி;
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ெச&ைர அ இ- ‘எனா( சீறின4, உைளய( ெச; .
அற ெகட, வழ5 நீ/க, அரசத

6.16.64

மர;5 ஆற

மற ெகட, ெம ைம ேதய, வைசவர மைறக4 ஓதிற ெகட, ஒ<க 5ற, ேதவ

ேபண தக

நிற ெகட, இைனய ெசானா; சனக ெகா#, நிைனயி, ஐயா!
‘வழிெகட வாி2

த த

6.16.65

வாAைக ேத,- இறி2 , மாப

கிழிபட அயி#ேவ# வ,- கிைடபி2 , சாேறா ேக.5
ெமாழிெகா7 வாAவ- அ#லா#, 3ைற ெகட ;ற
பழிெகா7 வாAத# ெச0

நி ஆ5

பாதிப உளேரா? பாவ !

6.16.66

‘நீ0 , நி கிைள0 , ம இ,ெந7நில வைர; , ேநேர

மாயி2 , 3ைறைம 5ற வாAெவேனா? வயிர திேதா4
ஆயிர நாம- ஆழி ஐய25 அ8ைம ெசேவ

நாயிைன ேநா5ேவேனா, நா -ற,-, ஆவி ந(சி?

6.16.67

‘வாிசிைல ஒ வ அ#லா#, ைம,த எம /5 வ,தா

எாியிைட ?A,த வி.8# அ#லேரா? அர@5 ஏற
அாிெயா7
நாிெயா7

வாA,த ேபைட, அ/கண- அ<5 தி2
வாAவ- உேடா? நாயி2

கைடப.ேடாேன!

6.16.68

‘அ#ைலேய எ,ைத; ஆனா ஆகதா; அல/க# ?ர
வி#ைலேய வாAதி, மீ.கி மீFதி; மீ.சி எபஇ#ைலேய# இற,- தீதி; இ- அலா#, இய ப# ஆகா(
ெசா#ைலேய உைரதா; எ

பழி ெகாடா ‘என( ெசானா4 6.16.69

அ,நிைலயி# இராவண சீைதைய அ(@ெகா#Pத5 வாைள உ &த#

ெபா .7 மாயாசனகைன
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வதிற# அரக அன வாசக

மன- ெகா4ளா,

‘நிற- நிக; ேமேம# நிகA,தவா நிகAக; நி 3
நிறவ அ#ல ேபாலா

சனக? இ கணதி நி3

ெகா உயி 58ெப ‘எனா, @ாிைகவா4 உ வி ெகாடா.
உனா# ஒ

6.16.70

இயலா-, 38வி# இராமன- அ பினா# இற,ெதாழிவா என(

சீைத இராவணைன ேநாகி அEசா- 9த#
‘எைன0

ெகா#லா; இேன இவைன0

உைன0

ெகா#லா; ம இ உலைக0

இ2யி நீ/கி, எ
பிைன0

ெகா#லா; இ2

ெகா#லா; யாேனா

ெகடா ;கA எ-கிேற;

எ ேகா அ பி கிைளெயா7 பிைழயா ‘எறா4.

6.16.71

மாயாசனகைன ெகா#ல( ெசற இராவணைன மேகாதர த7த#
‘இர,தன ேவ8 அ#லா#, இவ பிைழ இைழத- உேடா?
;ர,தர ெச#வ- ஐயா, ெகா#ைக ஓ ெபா ளிேறாதா?
பர,த ெவ பைகைய ெவறா#, நிவழி பட
அர,ைதய4 ஆ5

ந/ைக;

அேற, த,ைதைய ந=வதாயி?

அ,நிைலயி#, 5 பக ண இற,த- க7 வானர

வானவ

இராவண ெசவியிபட அவ சி,தி- வ ,-த# (7834-7835)

6.16.72
ஆத ேபெரா=

எ அவ விலக, மீ7, ஆ7 இ ,த- ஓ இதியிக,
5 என நீட 5 பக ணைன இராம ெகா#ல,
வதிற# 5ர/கி தாைன வா உற ஆத ஓைச,
ெசறன ெசவியி ஊ7, ேதவக4 ஆ;

ெச#ல.

6.16.73

17

‘உ5
மி5

திற# அமர நா7 , வானர Uகேதா

,

திற ேவெறா இ#லா இ வ நா ஒ=0

விEச,

த5 திற நிைன,ேத; எ பி5 அமாிைட தனிைமபா7

;5,-ள- உ7 ‘எ உ4ள

ெபா ம# வ,- உற ேபாAதி.

6.16.74

5 பக ண இற,தா என H-வ இராவணைனய>கி ெம#ல தொிவிக

ேக.ட இராவண ெப , -யரா# நிலதி# ?A,- அ<- அரத# (7836-7847)
;ற,த

ேசைன 3,நீ இ E சிைறேபாகி, ேபாத

பற,தன அைனய Hத ெசவி ம /5 எதி, ைபய,
‘திற திற ஆக நிற கவி ெப /கடைல( சி,தி,

இற,தன உ பி; அ பி ெகாறன இராம ‘எறா.

ஊெரா7

ெபா ,தி ேதா

தாெரா7

;ைன,த ெமௗ= தைரெயா7 ெபா ,த, த4ளி,

ஒளியவ என, ஒெபா

ெபா ,தி நிற மராமர , பைணேகளா7

பாெரா7

6.16.75

ேவெரா7

பறி,-, மேம# ?Aவேத ேபால, ?A,தா.

பிறி& எ2

Dைழ தா/க4 பிற,த நா4 ெதாட/கி எ

6.16.76

உவ- ஒ இறி, ஆவி ஒ என நிைன,- நிறா,

எறிவ

ெச வி# த பி தெபா .7 இற,தா என

அறி& அழி,-, அவச ஆகி, அரறினா, அட
‘த பிேயா! வானவ ஆ

3ற.

6.16.77

தாமைரயி கா7 உழ5

- பிேயா! நா3கேதா ேச மதைல ேதாறாேலா!

ந பிேயா! இ,திரைன நாம ெபாறி -ைடத

எ பிேயா! யா உைன இ உைர0

ேக.ேடேனா!

'மி இைலய ேவேலாேன! யா உ விழி காேண,

நி நிைல யா- எேன, உயி ேபணி நிகிேற;

6.16.78

18

உ நிைலைம ஈ- ஆயி ஓைட களி உ,தி
ெபா2லக

மீள ;காேரா, ;ர,தரனா?

6.16.79

‘வ#ெநEசி எைன நீ நீ- ேபா, வா அைட,தா#,
இன

சிலேரா7 ஒ

மி அE@
த

வயிறி யா பிறபா?

ேவேலா! விழி அEசி வாAகிறா,

ெநEச தாேம தடவாேரா, தானவக4?

'க# அேறா, நீரா7

6.16.80

கால-, உ கா#ேத5 ,

ம# ஒ ேதாளா! வடேம ? மா2டவ

வி# ஒ நிைன விளிவி-ள- எ2

ெசா# அேறா எைன( @7கிற-, ேதாறா#!
‘மாடனவா

6.16.81

Bல3 , சகர3 , வ(சிர3 ;

தீ8னவா ஒ

ெசய# ஆறாவா ; தெறி-

மீடனவா ; மா2டவ ெம# அ ; ெம உ வ,

நீடனவா ; தா இ2
‘ேநா5 அற&

நிறாரா , ேதா4 ேநாகி!

6.16.82

எ பியக4 மாள& , இ, ெநா- இல/ைக

ேபா5 அற& , மா-லனா ெபாற& , எ பி பிற,தா4
K5 அற&

வாA,ேத ஒ தி 3ைல கிட,த

ஏகறவா#; இன

இேரேனா, உைன இழ,- ?

6.16.83

‘தைனதா, த பிையதா, தாைன தைலவைன தா,
மைனதா, ைம,தைனதா, மா ததி காதைலதா,
பிைன கர85 இைறையதா, ேப மாதா
எனதா ேக.8ேல; எ ஆனவா இ-ேவ!
‘ஏைழ மகளி அ8 வ ட, ஈ, தெற#
வா<

மணி அர/கி# R

ப4ளி ைவ5வா!

6.16.84

19

B<

அலைக -ண/ைக பைற -ைவப,

Rழி அைணேம# -யிறைனேயா, ேபா களேத?
‘ெச,ேத ப கி திைச திைச0
உ,ேத; இனி இ நா2

6.16.85

நீ வாழ
உன5 ஆவி

த,ேத பிாிேய தனி ேபாக தாAகிேல
வ,ேத ெதாடர; மத களிேற! வ,ேதேன.

6.16.86

சீைத த உ4ள-4ேள மகிAத# (7848-7850)
அட- அள&

இைனய பக,- அைழ-,

பைட த நாமதி காரணைத பாாிதா;
ெதாைட கனிவா -8ப, மயி ெபா8ப,
ெகைட தட கணா4 உ4ேள கிFகிFதா4.

6.16.87

?/கினா4 ெகா/ைக; ெம=,த ெம=& அகல
ஓ/கினா4; உ4ள

உவ,தா4; உயி ;5,தா4;

தீ/5 இலா கபி தி

மட,ைத; ேச8யா

பா/கினா4 உறதைன யாேர பககிபா?

6.16.88

கடா4, க ணைன, த க கட,த ேதாளாைன;
ெகாடா4, ஒ

->க ; அனவைன ெகாறவனா

தடாத வாளி த8,த தனி வாைத

உடா4, உட# த8தா4; ேவ ஒ தி ஒகிறா4.
இராவண சீற
‘தா& அாிய ேப உலக- எ பி சவெதா7 ,
யாவைர0

ெகா அ7கி, எ

இறவாத

6.16.89

20

Kவைர0 , ேமைலநா4 Kவா ம ,- உட
ேதவைர0

ைவேப சிைற ‘என( சீறினா.

6.16.90

ம,திாிய ேதற ேதறிய இராவண அவிடைதவி.7( ெச#Pத#
அகண- ம,திாிய ஆற, சிறி- ஆறி,
‘இகண- மா2டவ ஈர 5 தியா#

3ைக ;ன# உ5ெப எ பி5 ‘என 3னியா,

தி5 அைன-

ேபா கட,தா, ேபாயினா, தீ விழியா

மேகாதர மெறா
‘9ேறா

இனி நா

6.16.91

பகமாக அவிடைதவி.7 ேபாத#
அ 5 பக ணனா

பா ஆ7 ெவ/ கள- ப.டா ‘என பைதயா

‘ேவ ஓ சிைற இவைன ைவ மி விைர,- ‘என
மா ஓ திைச ேநாகி ேபானா மேகாதரனா.

6.16. 92

திாிசைட சீைதைய ேதத# (7854-7855)
வாிசைட நமல வ7 பா7 இலா
-ாி@ அைட ;ாி5ழ# @ ைம @றிய

ஒ சைட உைடயவ.5 உைடய அபினா4

திாிசைட தெ .7வா4 இைனய ெச;வா4.
‘உ,ைத எ உன5 எதி உ வ

6.16.93

மாறிேய

வ,தவ ம த எ உள ஓ மாையயா;
அ,த

இ# ெகா7, ெதாழி# அரகனா

‘எனா

சி,ைதயி உணதின4 அ3தி ெச ைமயா4.
கவி9

6.16.94

21

ந/ைக0
ச/ைக0

அவ4 உைர நாF

இனP -ய

ேதவா4

த4ளினா4;

இ/5 நி ஏகிய இல/ைக காவல
அ/5 நி இயறிய- அைற5வா
----------------

அேரா.

6.16.95

6.17 அதிகாய வைத படல (78577857- 8132)
ெதாடக

இராவண அைம(ச 3தலாயிேனாைர ெவ57ைரத# (7857-7862)
ெகா<,-வி.7 அழ எாி மட/க# 9.7 அற

எ<,- எாி ெவ5ளியா இ

ம /கி2

ெதா< தைக அைம(சைர( @ளி- ேநா5 உறா
ெமாழி,தன இ8ெயா7 3கிP சி,தேவ.
‘ஏ5தி எ 3க- எவ

6.17.1

எ2ைட

ேயாக ெவEேசைன0 உதவ உ 3ைட(
சாகர தாைன0 த<வ( சா,- அவ

ேவக ெவEசிைல ெதாழி# விலகி மீ4கிO.

6.17.2

“எ7தவ இ ,-ழி எதி யாைர0
ப7- இவ மீ4-

“ எ உைரத பபினீ!

த7திO எ பிைய; தா/க கிறிO;
ெகா7திO உ

உயி; ?ர ேகா.8M.

உ ைமயினி நா உலக

K

6.17.3

எ

ெவ ைமயி ஆட-; நீ எ ெவறியா#
இ ைமயி ெந7,தி

எதினீ; இனி(

ெச ைமயி நி உயி தீ,- தீதிரா#.

6.17.4

22

“‘ஆறல ” எறிேர# எமி; யா அவ

ேதா அல வ,- உக-ர,- ெதா# ெந7/
9 அலமர உயி 585

9,த எ

ேவ# தைல மானிட ெவாிநி# காெபனா#.
‘அ#லெவ#P

உ7 உம5 உைரப-; “ஆ அம

“ எறிேர# ேம# ெச#?; இனி

வ#ல- ம8தேல எனி மாதி;
ெசா#P

6.17.5

G க - ‘என 3னி,- ெசா#=னா.

6.17.6

அதிகாய த ?ரைத எ7-ைரத# (7863-7866)
நதி கா ெந7 மான3

நா>

உறா

மதி கா 5ைட மனைன ைவ- உைரயா
விதி காயி2

?ர

அதிகாய எ2

ெவல5 அாியா

ெபயரா அைறவா.

6.17.7

‘வா அE@க; ைவயக அE@க; மா-

லா அE@ 3கதவ அE@க; “ேம#

நா அEசிென “ எ உைன நா>க; ேபா
யா அEசிென எ
‘ெவ ைம ெபா

இய ;வேதா?

6.17.8

தானவ ேம# வ=ேயா

த ைம தைளயி# ெகா7 த,திெலேனா?
உ ைம 5ைலய ெபா

உ பைர0

ெகா ைம 5ய வ.7 அைண ெகா8ெலேனா?
‘கா; உட ெந7

ேத ;டவ2
ஆ ;டவ2

பைட ைக உளதா

சில சி# கைணயா#

அவ ெசா# வலதா#

6.17.9

23

ஏ ;டவ2

என எணிைனேயா?

6.17.10

அதிகாய வEசின/9றி, தா ேபா 5( ெச#ல விைட த மா இராவணைன

ேவ7த# (7867-7869)

‘உ பி5 உயி ஈ ெசதா ஒ வ
த பி5 உயி ஈ சைம- அவைன

க பிப- ஒ வ-ய க8ெலேன#

ந பி5 ஒ

நமகேனா இனி நா?

6.17.11

‘கி.8 ெபா - அ கிள ேசைன எலா

ம.8- உய வானர வ தைலைய
ெவ.8 தைர இ.7 இ

வி#=னைர

க.8 த ெவ; இ- கா>தியா#.

6.17.12

“‘ேசைன கடேலா7 இைட ெச#க ” எனி2
யா ‘இெபா<ேத தனி ஏக ‘எனி2

தா ஒத- ெசா#Pதி; தா விைட ‘எறா; இதிற

உனி அரகபிரா.

6.17.13

அதிகாய 9றிய- ேக.7 மகிA,த இராவண ெப Eேசைன0ட ேபா5(
ெச#Pமா அவ25 விைட ெகா7த# (7870-7874)
‘ெசானா இ- ந -ணி,தைன; நீ
அனா உயி த,தைனயா

பிநா4 அ() இராம எ2

எனி யா
ெபயரா

த ஆ யி ெகா7 சைம5ெவனா#.
'ேபாவா இ-ேபா- ெபால/ கழேலா!

Kவாயிர ேகா8யேரா7 3ர

கா ஆ காி ேத பாி காவ= நி

6.17.14

24

ஏவாதன யாைவ0

‘5 ப ெகா8ேயா2 நி5 ப2

அ

6.17.15

ஏவினனா#.

ெபா கழ# ?ர அக ப2

ேவ
உ

ெச ெபா ெபா= ேத அய# ெச#5வரா#
உ ப5

ெவல5 அாியா உரேவா.

6.17.16

‘ஓ ஏ சிவ5 உள- ஒ; உளவா

வா ஏ வய பாி ஆயிர

வ

ேபா ஏறிட ஏவ R உ தி

ேத ஏதி த,தென ெவ, திறேலா!
‘ஆ

6.17.17

அதைன மா&ைட அதைன ேத

ேசமதன பி;ைட ெச#ல அ7

ேகா மத ெந7/ காி ேகா8ெயா7
ேபா

அதைன ெவ ;ரவி கடேல.

அதிகாய ேபாேகால

6.17.18

R7 பைகவேம ேசற# (7875-7876)

எேற விைட ந#க இைறEசி எழா

வதா4 வயிர( சிைல ைக ெகா7 வா4
ெபாதாA கவச

;5தா 3கி=

நிறா; இைமேயாக4 ெநளி,தனரா#.
ப#ேவ பைடகல

ெவ

6.17.19

பகேலா

எ# ேவ தொிப ெகா7 ஏகினனா#

ெசா# ேவ தெழி5ந @ அ( )மா
வி# ேவ தொி;

ேமனியினா.

அதிகாய2ட ெசற ேசைனக4 (7877-7881)
இைழ அEசன மா#களி எ இ# அாி

6.17.20
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3ைழ அEச 3ழ/கின; 3 3ைற நீ
உைழ அEச 3ழ/கின; நா ஒ=; ேகா4
மைழ அEச 3ழ/கின மா 3ரேச.

6.17.21

ஆதா ெந7 வான ந7/க; அ8
ேபதா நில மா மக4 ேபவ4 என;
Hதா ெந7 ேவைலக4 Hளியினா#;
ேவதா அ- க7 வி@ ; உைறேவா.
அ8 ஓ7

6.17.22

மத களி யாைனகளி

பி8ேயா7 நிகதன பி;ற ; 3

த8ேயா7 -டகிய தாைரய ெவ

ெகா8ேயா7 -டகிய ெகா3 எலா .

6.17.23

தா ஆ8ன மா# காியி ;ைட தாA
மாறா8ன மா மத ம7தலா#

ஆ ஆ8ன பா பாி; யாைனகF

ேச ஆ8ன ேச ெநறி ெசற எலா .
ேத ெசறன ெச

6.17.24

கதிேராெனா7 ேச

ஊ ெசறன ேபா#; ஒளி ஓைடகளி

கா ெசறன கா நிைற ெசறன ேபா#;
பா ெசறில ெசறன பா பாிேய.

6.17.25

ேபாகளதி ;க அதிகாய மன

;</கியவனா, 5 ப ணன- தைலயற

உடைல க7 வ ,-த# (7882-7885)
ேம தைன ெவ; இன

பாாி# ெசPமா பட பட

ெமா- ெந7

ேத @றிடேவ ெகா7 ெச 3ர
ேபா 3 களதிைட ;கனனா#.

6.17.26
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கடா அ() இராம எ2

களிமா

உடா8ய ெவ/கள; ஊ7 வ
;தா உ ெநE@ ;<க

உற

6.17.27

திடா8ன வ,த சின திறேலா.
மைல கடன ேபா# வ

ேதாெ◌ளா7 தா4

நிைல கடன க7 ஒ

தாைத ெந7,

கைல கட க /கட# க7 உளவா

தைல க8ல நி ச=தனனா#.

6.17.28

‘மிட# ஒ சரெதா7 மீ- உய வா
திட# அ; திைச களி அ ஒ

தி

கட# அ; இ- எ? எ,ைத கடக அாியா
உட# ‘எ உயிேரா7

உ தனனா#.

6.17.29

சின3ற அதிகாய வEசின/ 9றி, மயிட எபாைன ேநாகி, ‘இல5வபா#
H-ெச அவைன தனிநி ேபாெசய அைழ-வ க ‘என( ெசா#=
அ2;த# (7886-7892)

‘எ#ேல! இைவ காணிய எதிெனேனா?

வ#ேல உளராயின மா2டைர
ெகா#ேல ஒ

நா உயிேகா4 ெநறியி#

ெச#ேல எனி இ இட தீ5ெவேனா?

6.17.30

எனா 3னியா ‘இ- இைழ-ளவ
பினாைன0

இப8 ெச- ெபய,-

அனா இட க7 இட ஆெவ ‘எ
உனா ஒ வ5 இ- உணதினனா#.
‘வா நீ மயிட! ஒ

வ# விைசயி#

6.17.31
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ேபா நீ அ() இல5வனி#; ;க#வா;
நா ஈ- -ணி,தென நணிெனனா#;
ேம# நீ இ- உண,- விள பி7வா.
“‘அ

த

6.17.32

தா இளவ5 அய& எதி அ<

தாைத மன- இட த4ளி7வா

உ,- ஆ -யேரா7

உ - எதிவா

வ,தா “ என 3ெசா# வழ/5தியா#;

6.17.33

‘ேகா4 உறவ ெநE@ @ட 5ைழவா

நா4 உற இ ைகயி# யா ஒ

த

தா4 அ உ ள கைண த4ளி7வா
BFற-

உ7; அ- ெசா#Pதியா#.

6.17.34

‘தீ- எற- சி,தைன ெசதிெலனா#;
ஈ- எ திற

ம ெநறியா

‘என; நீ

H- எ இகழா- உன ெசா# வ=யா#

“ேபா- ” எ உடேன ெகா7 ேபா-தியா#.
‘ெச

6.17.35

ஆைசயினா ;கA ேத7வா

இ ேவாைர0

நீ வ=& “எதிேர

ெபா ேவா நமனா பதி ;5 உைறேவா;
வ ேவாைர எலா

வ க “ எ2தியா#.

6.17.36

இல5வைன எ3 அைழ-வாி உன5 பாி@க4 பல த ேவ ‘என,

அதிகாய மயிட25 9த# (7893-7900)
‘சி,தா5ல

எ,ைத தி தி7வா

“வ,தா ” என எ எதிேர மதிேயா!

த,தா எனி யா அல- யா த வா

28

உ,த அாிய உ4ள உய,த எலா ?

6.17.37

‘ேவேற அ() இல5வ என விள ;
ஏேற வ ேம# இைமேயா எதிேர

9ேற பல ெச- உயி ெகா7 உைன0
மாேற ஒ

ம என ைவ5ெவனா#.

‘வி நா8ய விEைசய அ

6.17.38

ெசா=னா

ெப ஆ அ3- அனவ ெப- எவ
உணாதன 9 நற& உட த@ ;
எ ஆயிர

ஆயி2

ஈ5ெவனா#.

6.17.39

‘உைற த,தன ெச/ கதிேரா உ வி

ெபாைற த,தன கா@ ஒளிR இைமேயா
திைற த,தன ெதவ நிதி கிழவ

3ைற த,தன த,- 385ெவனா#.

6.17.40

‘மாறா மத வாாிய வ8ெனா7

பா ஆ7 3கதன ப# பகP

ேதறாதன ெச/ கண ெவ/ களிமா
Lறாயிர
‘ெச

ஆயி2

G,-ெவனா#.

ெபானி அைம,- சைம,தன ேத

உ ப ெந7 வானி2
ப ;

6.17.41

ஒ; உறழா;

மணி தா அணி பா பாிமா

இ ப நடவாதன ஈ5ெவனா#.

6.17.42

‘நிதியி நிைர 5ைப நிைறதன&

ெபாதியி மிளி கா@ ெபாதன&
மதியி ஒளி H@ வ5தன&

அதிக

சக7 ஆயிர

ஈ5ெவனா#. ‘

6.17.43
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‘ம

ஒ

தீ- இ# மணி பணி த,-

உற உ நிைன& யாைவ0

உ,-ெவனா#

ெபாதி கழலா! நனி ேபா ‘எனேலா7
எ

திர4 ேதாளவ ஏகினனா#.

6.17.44

மயிட இராமைனயைட,தெபா<-, வானர ?ர அவேம சின,- பற

3யPதP அவ தா ெகா7 வ,த ெசதிைய 5றிபி7தP
ஏகி தனி ெச எதி எதP

கா5தைன எதிய காைலயி வா
ேவகெதா7 ?ர விைச- எழP

‘ஓைக ெபா 4 உ7 ‘என ஒதினனா#.

6.17.45

Hதைன வி7மி ‘எ இராம வானர ?ரைர விலக#
ேபாத
ஏ-

3த# ‘வாெமாழிேய ;க#ேவா
அறியா; வறி- ஏகினனா#;

Hத; இவைன( @ளியமி ‘எனா
ேவத

3த# நாத விலகினனா#.

6.17.46

நீ வ,த- எ- க தி ‘என இராம மயிடைன வினவ அவ ‘இல5வனிடேம அெசா#லதக- ‘என#

‘எ வ,த 5றி;? அ- இய ; ‘எனP

மி வ,த எயிறவ ‘வி#வல! உ
பி வ,தவேன அறி ெபறியதா#

ம வ,த க - ‘என ‘மன பிரா!

6.17.47

30

அ- ெசா#=7 ‘என இல5வ வினவ Hத தா வ,த ெசதிைய அறிவித#
(7904-7907)

‘ெசா#லா; அ- ெசா#=7 ெசா#=7 ‘எனா

வி#லாள இள

கிைளேயா வினவ

‘ப# ஆயிரேகா8 பைட கட# 3

நி#லா ‘என நி நிகAதினனா#.

6.17.48

‘உேம# அதிகாய உ -ளனா
ந# ேம வி நிறன நா8; அவ
தேம# எதி

வ= த5ைளேய#

6.17.49

ெபா ேமனிய! எெனா7 ேபா-தியா#.
‘ைசய ப8வ

அ- ஒ

த,ைதைய 3

ெம எப8 ெசதன G 3 விைர,ஐயபட# அப8 இ ப8யி#

6.17.50

ெசய ப7கிறி; தொிதனனா#.
“‘ெகாறா ஒழிய ெகாைல ேகா4 அறியா

நிறாெனா7 நிற- எ ேந8? ‘எனி
த தாைத ப7

-ய த,ைதைய 3

ெவறாைன இய

அ() ேவ.ைகயினா#.

6.17.51

இராம K&லேகா அறிய த இைசவிைன தொிவித#
‘வாேனாகF
ஏேனாகF

மணி ேஉளாகF

ம

இ உைர ேகமி; இவ

தாேன ெபா வா; அயேல தம வ,ஆேனா

உட ெபா வா அைமவா.

6.17.52

31

Hதன- பிதைர ேக.7 இராம இல5வைன த<வி ேபா5( ெச#Pமா
பணித# (7909-7910)

எேற உல5 ஏழிெனா7 ஏழிைன0
த தாமைர ேபா# இ

தா4 அளவா

நிறா உைரெசய நிசாசர2

6.17.53

பிறா உைர ஒ பிதறினனா#.
‘எ<வா இனி எ2ட ‘எ எாி0

ம< வா நிக ெவE ெசா# வழ/5தP
த<வா ‘உட ஏ5தி தாழ# ‘என

ெதா<வா ெதா< தா4 அாி ெசா#PதP .

6.17.54

கவி 9
‘எ#லா

உட எதிய பி இவேன

வி#லாெனா7 ேபா ெசய ேவ7

‘எனா

ந# ஆ உைட ?டண நாரண 3

ெசா#லா8ன; அனைவ ெசா#P-மா#.
அதிகாயன- ேபராறைல0 , 3பிறபி ெதாைம வரலாைற0

விாி- 9த# (7912-7932)

6.17.55
?டண

‘வா ஏ கழ# சின வா4 அாி எ

ேபா ஏெறா7 ேபா ;ாிவா அைமயா
ேத ஏ சின க7 ெவ, தக

கா ஏ என வ,த கத ெதாழிேலா.
'ஓவா ெந7 மாதவ

ஒ உைடயா

ேதவா@ர ஆதிய ெச ெச வி#
சாவா இைற0

ச=யா வ=யா

6.17.56
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Kவா 3த# நா3கனா ெமாழியா#.
‘கட
இட
திட

6.17.57

ஏ கயிைல கிாி க>தேலா7
ஏற எ7தன ‘எ இவைன

ேமPலகி# பல ேதவெரா7

வட ேம

எ7க வளதனனா#.

6.17.58

‘மாலாெரா7 ம,தர மா@ண3

ேவ7 ? ‘எனா

ேமலாகிய ேதவ
ஆலால3

ஆ அமிA-

அைமய

காலா# ெந7 ேவைல கலகி7மா#.
‘ஊழி5

உய,- ஒ

6.17.59

நா4 ஒ வா

பாழி திைச நி @ம,த பைண(

Bழி காி த4Fத# ேதா4 வ=ேயா?
ஆழி கிாி த4F

ஒ அ/ைகயினா#.

6.17.60

‘கால/க4 கண5 இல க இைமயா
ஆல

ெகா4 மிடறவ ஆ அழ#வா

ேவ# அ/5 எறிய ெகா7 ‘வி.ட- நீ4

Bல ெகா#? ‘என பக ெசா# உைடயா;

6.17.61

‘பைக ஆ8ய வானவ ப#வைக ஊ
;ைக ஆ8ய நா4 ;ைன வாைகயினா;

“மிைகயா உயி உ ” என ?சிய ெவ,
தைக ஆழி தைக,த த2 ெதாழிலா;
‘உயி ஒ; ப# பைட உ4ள எலா

ெசயி ஒ;

இ,திர சி,திய நா4

அயி ஒபன G -க4 ெச- அவத

6.17.62

33

வயிர பைட த4ளிய வாளியினா.

6.17.63

‘கறா மைற Lெலா7 க>த#பா#;

3றாதன ேதவ 3ர பைடதா
ம ஆ

வழ/க வ(#)லா இ(#)ல&

ெபறா; ெந8- ஆைம பிற,-ைடயா.

6.17.64

‘அற அ#ல- ந#ல- ம அறியா;
மற அ#ல- ப#பணி மா அணியா;
திற அ#ல- ஒ ஆ உயி

சிைதயா;

“உற# ந#ல- ேப இைச ” எ உணவா;

6.17.65

‘காய- உயிேர வி7 காைலயி2
மாயதவ 98 மைல,தி82

ேதயதவ ெசயல ெசதி82

மாய ெதாழி# ெசய மதிதிலனா#.
‘ம- ைகடவ எபவ வானவத

பதி ைகெகா7 க.டவ ப7 ஒ

6.17.66

நா4

அதி ைகதவ ஆழி அந,தைன0

விதி ைக மிக 3.8ய ெவ ைமயினா.

6.17.67

‘நீ ஆழி இழி,- ெந7,தைகைய

“தாரா அம ” எறன தா
ஆ ஆழிய அணP

ஒ

நா4;

அஃ- இைசயா

“வாரா அம ெச5 ” என வ,தனனா#.
‘வ#லா உ

ஆயிர

6.17.68

ஆ வாி2

ந#லா 3ைற ?சி ந5 திறலா

ம#லா# இளகா- மைல,தன மா#;
அ# ஆயிர

ஆயிர

அஃகினவா#.

6.17.69

34

‘த ேபா#பவ தா2

இலாத தனி

ெபாேபா# ஒளி ேமனியைன “;கேழா!

எ ேபா#பவ ெசா#Pவ- எ உைடயா

உ ேபா#பவ யா உள? “ எ உைரயா
‘ஒ ேவா

உல5 ஏைழ0

6.17.70

உ7 உமிAேவா ;

இ ேவாெமா7 நீ தனி இதைன நா4

ெபா ேவாெமா7 ேந ெபா தா; ;கேழா!
த ேவா

நி மனத- த,தனமா#;

6.17.71

“‘ஒ#P ப8 ந#ல- உன5 உதவ(

ெசா#P ப8 “ எ அவ ெசா#PதP
“ெவ#P ப8 G ைம விள ;

ெகா#P

” என

ப8யா# அாி 9தP .

“இைடயி# ப7கிகில

யா ; ஒ

6.17.72

நி

ெதாைடயி ப7கி “ என -ணியா

“அைடய( ெசயகிறி; அ- ஆைண ” எனா
நைடயி# ப7 நீதிய ந#5தP .
‘வி.டா உல5 யாைவ0

6.17.73

ேமெலா7 கீA

எ.டா ஒ வ த இட ெதாைடைய;
ஒ.டாதவ ஒறின ஊA வ=யா#
ப.டா; இ- ப.ட- ப7 ஒ

நா4.

6.17.74

‘தனி நாயக வகைத த ைகெகாளா

நனி சாட வி<,தன நா4 உலவா

பனியா; ம- ேமைத பட பட ேமதினி ஆன- R&ல5 எ/க>ேம.

6.17.75
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‘விதியா# இ() உக தனி# ெம வ=யா
ம- ஆனவ எ 3 ம8,தனனா#;

கதிதா நிக ைகடவ இ கதி ேவ#
அதிகாய; இ- ஆக அறி,தனனா#.

6.17.76

?டண 9றிய- ேக.ட இராம, இல5வன- ெப வைமைய அவ25

அறி&த# (7933-7937)

எறா அ இராவண25 இைளயா;
‘ந ஆ5க ‘எ ஒ

நாயக2

மிதா உமிA ெவ நைக ேவ ெசயா
நிறா இ- 9றி நிகAதினனா#.

6.17.77

‘எணாயிர ேகா8 இராவண

வி நாட

நணா ஒ

ேவ உலக- எவ

Kவ

நணி82

கணா# இவ வி# ெதாழி# கா>தியா#.
‘வா எப- எ? ைவயக

6.17.78

எப- எ? மா#

தா எப- எ? ேவ தனி( சிைலேயா
யா எப- எ? ஈச எ? இ இைமேயா
ேகா எப- எ? எ பி ெகாதிதி7ேம#.
‘ெதவ பைட0

சின3

ைமய# ெதாழி# மாதவ

6.17.79

திற2

ம

எலா

எத5 உளேவா இவ இ( சிைலயி#

ைகைவ; அளேவ? இற# கா>தியா#.
‘எ ேதவிைய வEசைன ெச- எ<வா

6.17.80

36

அேற 38வா; இவ “அனவ4 ெசா#
5ேற “ என எதிய ெகா4ைகயினா#
நிறா உள ஆகி; ெந7, தைகயா.
‘நீ0

6.17.81

உடெச, இவன- ேபாவைமைய கா>க ‘என இராம ?டணைன

ஏ&த# (7938-7942)

‘ஏகா உட நீ0 ; எதி,-ளனா

மாகாய ெந7,தைல வாளிெயா7
ஆகாய

அள,- வி<,ததைன

காகாதிக4 G/5த# கா>தியா#.

6.17.82

‘நீைர ெகா7 நீ எதி நிக ஒ()>ேமா?

தீர ெகா8யாெரா7 ேதவ ெபா

ேபாைர ெகா7 வ,- ;5,த- நா

ஆைர ெகா7? நீ அ- அறி,திைலேயா?

6.17.83

‘சிவ; அ#ல எனி# தி வி ெப மா;
அவ அ#ல எனி# ;வி த,த F

தவ; அ#ல எனி# தனிேய வ=ேயா
இவ; அ#ல எனி# பிற யா உளேரா?
‘ஒறாயிர ெவ4ள

6.17.84

ஒ /5 உள ஆ

வ தாைனக4 வ,- வைள,த எலா

ெகாறா இவ அ#ல- ெகா7 உடேன
நிறா பிற உைம நிைன,தைனேயா?
‘ெகா#வா2
ெவ#வா2
ஒ#வா2

இவ; ெகா8ேயாைர எலா
இவ; அட# வி7 என

இவ; உடேன ஒ

நீ

6.17.85

37

ெச#வா ‘என ஏ&த# ெசதனனா#.

6.17.86

இல5வ இராமைன வல/ெகா7 ?டண உடவர ேபாகள

;5த#

அ காைல இல5வ ஆாியைன

3காP வல/ெகா7 K-ணவி

மிகா மதி ?டண ெம ெதாடர
;கா அவ வ,- ;5,த கள .

அரக ேசைனகF வானர ேசைனகF

6.17.87
ெந /கி ெபா த# (7944-7956)

ேசைன கட# ெசற- தெ கட#ேம#
ஏைன கட# வ,த- எ<,த- எனா;
ஆைன கட# ேத பாி ஆ4 மிைட0

6.17.88

தாைன கடேலா7 தைல படP
ப@

ப7 5 தியி ப7 ேசப.7

அ@ ; உற உ கிய உலக

ஆ- எழ

5@ ைபயி நமல( @ண 5ைபயி
வி@ ைப0
தா
ஆ
ஏ

கட,த- விாி,த Hளிேய.

இ8- எ<

பைண 3ழ5

6.17.89

ச/5 இன

இ8 53றP ஆபி ஓைத0

உைட ெகா7E சிைல இ8;

அEசி த

வா ம8- ஒ7/கின மகர ேவைலேய.
உைலெதா

இைல - மர

5 தி நீ அ வி ஒ- உக

என ெகா8க4 இ உக

மைலெதா பா,- என மான யாைனயி
தைலெதா

6.17.90

பா,தன 5ர/5 தாவிேய.

கி.8ன கிைள ெந7/ ேகா.ட கீA உ5
ம.8ன அ வியி மதத வானர

6.17.91

38

வி.டன ெந7 வைர ேவழ

ேவழைத

3.8ன ஒதன 3கதி ?Aவன.

6.17.92

இ8தன; உகின; இகி ஏ,தன;
த8தன; எயிறினா# தைலக4 ச,- அற
க8தன; கவி5ல

கா#க4 ேம# பட

-8தன 5 தியி# -ரக ராசிேய.

6.17.93

அைட,தன கவி5ல எற அறன

5ைட,- எறிகா# ெபார R.ைக 5ைபக4;
இைட,தன 3கி# 5ல இாி,- சா,- என

உைட,தன; 5ல ம ; உ5த 3தேம.

6.17.94

ேதா# பட -ைத,- எ< வயிர H நிக
கா# பட ைக பட கால பாச

ேபா#

வா# பட ;ரடன நி த; ம அவ
ேவ# பட ;ரடன கவியி ?ரேர.
மரவ3

அரவ3

சிைலெயா7 மைல0
காிகF

விரவின கவி5ல
உரவ

பாி0

6.17.95

வா4 எயி

அ#ல&

?ச வி மலா#

கா என ெபா=,த- உ பேர.

6.17.96

தட வைர கவி5ல தைலவ தா/கின
அட# வ= நி தத அனிக ராசிேம#

விடவிட வி@ பிைட மிைட,- ?Aவன

பட கட# இன மைழ ப8வ ேபாறேவ.
இ<கின அ8களி இ/5
ம<கF அயி#கF

வாF

6.17.97

அ/5மா

ேதா4கF

3<கின உழகின Kாி யாைகைய
ஒ<கின நி தைர உதிர ஆறிேன.

6.17.98

39

மிட# உைட கவி 5ல 5 தி ெவ4ள நீ
இைட இைட நீ,தின எத யாைனயி

திட இைட ெச அைவ ஒ<க( ேச,தன
கட=ைட ;கன கைர0

காகில.

6.17.99

கா# பி8- ஈ- இழி 5 திகண க

ேச# பி8- எ< திைர ஆறி# தி ெந7/
ேகா# பி8- ஒ<5 5 ட 9.ட

ேபா#

வா# பி8- ஒ<கின கவியி மாைலேய.

6.17.100

வானர ேசைன எதிகலாறா- சாத#
பா,த- நி தத

பரைவ; ப#3ைற

கா,த- க7 பைட கலகி; ைகெதா

ேத,த- சிைத,த- சி,தி( ேச உற(
சா,த- தைகப அ

கவியி தாைனேய.

6.17.101

வானர5 ேதத# 9றி இல5வ விேபா விைளத# (7958-7962)
அ -ைண இல5வ ‘அEச# அEச#! ‘எ
எ -ைண ெமாழிகF

இய பி ஏறின

ைக -ைண வி#=ைன; கால வாAவிைன
ெமா- எ< நா ஒ= 3ழ/க தாகினா.
L# மைற,- ஒளிபி2

ேம# மைற,- ஒளிபி2

6.17.102

Gவற Rத/க4

விாிEச ?யி2

கா# மைற,- ஒளி; இலா கைடயி க அக#

நா மைற ஆ; என நட,த- அ ஒ=.
-ர,தன @7சர ; -ர,த ேதாறல

கர,தன நி தத கைர இ# யாைகயி;

6.17.103

40

நிர,தன ெந7 பிண

வி@ பி ெநE@ உற

பர,தன 5 தி அ ப4ள ெவ4ளதி.
யாைனயி கர

6.17.104

-மி- இரத ?ரத

வா உய 38 தைல த8,- வாசியி
கா# நிைர அ- ெவ

கைற க ெமா பைர

ஊ உைட உட# பிள,- ஒ7

அ ;க4;

6.17.105

வி# இைட அ- ேவ# -ணி- ?ரத
எ#=7 கவச3

மா;

ஈ,- எறி

க# இைட அ- மா க8,- ேத அழீஇ
ெகா# இய# யாைனைய ெகா#P

9றிேன.

6.17.106

இல5வன- அ பினா# அழி,-ப.ட ேபாகளதி நிைல (7963-7976)
ெவறி ெவ/ காிகளி வைள,த ெவம ;
அ எ< விைசகளி உ ப அமின
3 அ

3பக# தி/க4 ெவ3ைள

உறன வி@ பிைட பல&

கடக ெந7, தைல கனP

ஒதன.

6.17.107

கணன

-ட ெவபிைற -ைண கவி Hகிய;
5டல மீ 5ல
மடல

த<வி ேகா4 மதி

வி<,தன ேபாற மணிேன.

6.17.108

9 ம ; இைணயன 5ைற,த ைகயன
கா மத கன

வைர கவிA,- ?Aவன

ேபா 3க 5 தியி ;ணாி ;கன

பா எ75 ெந7 பறி ேபாறன.
; உற உயி உ5

;ரவி R.7 அற

எ உ ெப

விைனயி எEசிட

க அக ேத 5ல
பத

மறி,த கா.சிய

6.17.109

41

ம உற விணி ?A மான
அட க / கவ,த
விட5 அ

ேபாறன.

6.17.110

நி ஆ7கிறன

விைன அற( சி,தி ெம உயி

கடக அ , -றகேம கல,தவா என

உட ெபாைற உவைகயி 5னிப ஒதன.
‘ஆ7வ கவ,த

6.17.111

ஒ ஆ எணாயிர

?8ய ெபா<- ‘எ2

ப2வ# ெமயேத#

ேகா8யிேம# உள 5னித; ெகாறவ
பா7 இனி ஒ வரா# பகர பாலேதா?

6.17.112

ஆைனயி 5 தி0 அரக ேசாாி0
ஏைன ெவ
கானி2

;ரவியி உதிர- ஈ.ட3

மைலயி2 பர,த கா;ன#

கானயா ஆ என கட# ம7தேவ.

6.17.113

தாகிய சர/களி தைலக4 நீ/கிய

ஆைகய ;ரைசேயா7 அைள,த தாளன
ேம5 உய அ/5ச ைகய ெவ/காி

L5வ கணி; இல அரக ேநா பிண .

6.17.114

ேகா4 உைட கைணபட ;ரவி 9- அய
ேதாFைட ெந7,தைல -மி,-

தீகில

ஆFைட 5ைறதைல அதிர ஆ7வ
வாFைட தடைகய வாசி ேமலன.

6.17.115

ைவவன 3னிவ ெசா# அைனய வாளிக4

ெகாவன தைலக4 ேதா4; 5ைறதைல 5ழா

ைக வைள வாி சிைல க7பி ைகவிடா
எவன எைன பல; இரத ேமலன.

6.17.116

42

தாைதைய த 3ைன த பிைய தனி

காதைல ெபயரைன ம கைன களஊைதயி ஒ

சீைத எ ஒ

கைண உ வ மாடன

ெகா7/ 9ற ேத8னா.

6.17.117

H7 அ / கைண பட -மி,- -4ளிய
தீட அ

ெந7, தைல த<வி( ேச,தன

R7 எ< கர தல

ெபாகலாதன

ஆடைல நிகதன; எ ைவ ஆ7வ.
ஆயிர

ஆயிர

6.17.118

ேகா8யா வ

தீ உமிA க7/ கைண மனதி ெச#வன
பாவன ;5வன; நி த ப# உயி

ஓவன நம தம கா#க4 ஓயேவ.

6.17.119

விள5 வா கைணகளா# விளி,- ேம ைவ

-ள5வா உட# ெபாைற -ணி,- -4Fவா;
இள5வா அமர த சிரைத; ஏ 3-5
உF5வா4 நிலமக4 பிணதி ஓ/கலா#.

6.17.120

தா க எபா இல5வ2ட ெபா - இறத# (7977-7979)
தா க எ உள ஒ வ தா ெந7

ேம வி ெப ைமயா எாியி ெவ ைமயா
ேபா உவ,- உழ5வா ;5,- தா/கினா
ேதாின சிைலயின உமி<
-ர,தன ெந7E சர

தீயின.

6.17.121

ெந பி ேதாறத;

பர,தன வி@ பிைட ஒ7/க; ப7 உைட

வர தனி வளவன அவைற வ4ளP

கர,தன கைணகளா# 3னி& கா,-வா.

6.17.122
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அண#த வ8 கைண -ணிப அ அவ
க அக# ெந7, தைல விைசயி கா என

வி இைட ஆத- விைரவி# ெம உயி
உணிய வ,த ெவ/ 9

உ.கேவ.

6.17.123

இல5வ தைன எதி- வ,த கால 3த=ய ஐவகFைடய தைலைய
ேசைனைய( சிதற அ8த# (7980-7981)

-ணி- அவத
கால2
மா=0
Bல3

பால3

5=ச2

ம த2

கணி(சி0
பாச3

கால ச/க2
ம &

ஐவ

க8- @றினா;

அயிP

பவா.

6.17.124

அனவ எதன எறி,த ஆயிர
- அ

பைடகல

-ணி- Hவினா

ந# ெந7, தைலகைள -ணி- நா#வைக
ப# ெந7, தாைனைய பாற Lறினா.

6.17.125

அதிகாய2ைடய பைட ?ரக4 இல5வைன( @றிநி ெபா த# (7982-7984)
ஆ7 அதிகாய த ேசைன ஆடவ
ஈ8ன மத காி ஏA எணாயிர

H8ன ம /5 உற( @றினா; ெதாைக
ேவ8ய பைடகல

3ைறயி ?@வா.

ேபா5 இலா வைக ;ற

தாகினா திைச ெதா

6.17.126

வைள- ெபா/கினா
தடைக மா#வைர

Lகினா; பைடகளா# Gகினா 5ழ ;

ஆகினா கவிக4த 5<ைவ; ஆபினா.
எறி,தன எதன எதி ஒெறா7 ஒ

அைற,தன அசனியி விைசயி ஆைசக4

6.17.127
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நிைற,தன மைழ என ெந கி நிறலா#

வான3 .

மைற,தன உலெகா7 திைச0

இல5வ தைன எதிதாைர தாகி அவத
ஒழித# (7985-7993)

அ பைட அைனைத0

6.17.128
யாைன பைடைய அழி-

அ- ?A- அவ

-;ைட தட ைகக4 -ணி- @றிய

3 ;ைட மத மைல 5லைத 3.8னா
எ ;ைட ம /கி2 எாி0

வாளியா.

5 அன மத காி ெகா ெபா7 கர

வ தைல -மிதர மE@ என மறிவன
ஒ அல; ஒ ப-

ஒப-

ஒ

அற

கைண

ெச அாிதர மைழ சி,-வ மத மைல.
ஒ

இ

ெதாைட வி7வன உ

6.17.129

6.17.130

உறA கைணபட

ெதாைட ;ரைசெயா7 இபவ எறிபைட

வி - உைட நி தக4 மைல என வி<வக4;
ெபா - உைடவன மத மைழயன ;க மைல.
ப ம3

ம ம3

உ மி2

3-5 இ7 ப8ைக0

6.17.131

வ= பட

அழிபட Gைழவன வ8 கைண

வ=யன; உ 4வன திைச திைச

க மைல நிகவன; கத மைல கன#வன.

6.17.132

இவன ெகா8யைவ எறிவன இைட இைட
-வன @7கைண -ணிவன மதகாி;

அவன அைவ அைவ கடவின அ8 தைல;
ெவைமக4 ெக7வன விழி 5ழி க<-க4.
மிடெலா7 வி7 கைண மைழயி2

மிைக உள

6.17.133
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படெலா7

உடெலா7

உ

எறி ப

வைர நிைலயன

உ 4 காி உதிர

அ- உ ெக<

கடெலா7 ெபா த- காிெயா7 காி என.
ேமலவ ப7த= வி7
ஆல3

அசனி0

6.17.134

3ைற இல மிட#

அைனயன அ7 காி

மா# உ களியன மகின மத மைழ

ேபா#வன தமதம எதி எதி ெபா வன.
கா# சில -ணிவன; கர

6.17.135

அவன; கதA

வா# சில -ணிவன; வயிக4 ெவளிபட
நா# சில 5டரன; நகAவன சில வ

ேதா# சில கைண பல ெசாாிவன மைழயன.

6.17.136

3.8ன 3.7 அற 3ர உ திைச நிைல
எ.82

எ.ட அ

நிைலயன எைவ? அவ

வி.டன வி.டன வி7கைண ப7ெதா
ப.டன ப.டன பட பைண 5விவன.
அரக மீ7

6.17.137

யாைனபைட ெகா7 எதிக, இல5வ அவைற அழி-

ெவறி ெகா4Fத# (7994-8003)

அபதி 3த=ேனா7 ஆ அைம ஆயிர
இதிய மதகாி இதP

எாி உமிA

தகண தைக அ நிைலயின சல

உ

கவின அவ எதி கடவின கட# என.
எ#ைல இ# மதகாி இரவின- இன

6.17.138

நிக

ெச#வன 38& இல தெ ெதாழி# மறவைன

வி#=ைய இனி- உற வி7கைண மைழயின

‘ெகா#Pதி ‘என எதி கடவின ெகா8யவ.
7996.

6.17.வ,தன மதகாி வைளத= மைழ ெபாதி

6.17.139
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ெச,தனி ஒ

@ட என மைற திறலவ

இ,திர த2 என எ< சிைல 5னி&ழி

6.17.140

த,தியி ெந7மைழ சிதறின தைரயன.
ைமய# தைழ ெசவி 3 ெபாழி மைழ ெபறன, மைலயி
ெம ெபறன, கட# ஒபன, ெவயி# உகன விழியி
ெமா ெப உய 3-5 இறன; 3க உகன; 3ர ெவ
ைக அறன; மத 3றிய கத

அறில களிமா.

6.17.141

உ4 நி அைல அைலநீ உக இதி கைட உ கா#

எணி தைல நிமிகிறன இக# ெவ/கைண, இரண

பணி பட தைலயி# பட, ம8கிறன பல ஆ ,

மணி தைல உ 4கிறன மைழ ஒதன மதமா.
பிைற பறிய எ2
பைற அற

6.17.142

ெநறிய, பிைழ அறன பிறழ,

இ# விைச ெபறன, பாியகிாி, அமர5

இைற, அைறய 3னி& இ# பைட எறிய ;ைட எ< ெபா
சிைற அறன என, இறன சின

3றிய மதமா.

கதி ஒபன கைண ப.7ள, கத

அறில, கதA கா

6.17.143

அதிர தனி அதி ைக காி அள& அறன உளவா#;

எதிப.7 அன# ெபாழிய, கிாி இடறி, திைச எ< கா
உதிரெதா7

ஒ<கி, கட# ந7 உற&

உளவா#.

6.17.144

கணி தைல அயி# ெவ/கைண பட நிறன, காணா,
எணிதைல நிமி ெவ/ கத 3திகிறன, இன மா,
மணிதைல ெநாி0 ப8 திாிகிறன, மைலேபா#
உ4 நி அைல நி த கட# உலறி.டன உளவா#.

6.17.145
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ஓ ஆயிர

அயி# ெவ/கைண, ஒ கா# வி7 ெதாைடயி#,

கா ஆயிர

ஈராயிர

வி7 தாைரயி நிமிகிறன; க-&,

மத மா#காி வி<கிறன! இனிேம#

ஆராவ- எ? அவ வி# ெதாழி# அமேரச
, தெ காி0 , ெபா

ேத

சின ம4ள

ேபாாிதைல உக4கிறன ;ரவி 5ல
ேப

அறியா.

, வய ெவ

எைவ0 ,

திைச ெபகிறில பைணயி பிைண மத ெவ/

காாி த
Kறா

5 தி ெபா

6.17.146

கட# நிறன கடவா.

6.17.147

3ைறயாக இராவணனா# அ2பப.ட யாைன பைடகைள0

இல5வ அழிெதாழித# (8004-8011)
L ஆயிர

மத ெவ/ காி, ஒ

9 ஆயின; பய3 ஒ

நாழிைக Gவல,

5ைல& ஆயின உலக ;

ேதறாதன, மைலநிறன, தொியாதன சின மா

ேவ ஆயின அைவ யாைவ0
ஒ

உடேன வர வி.டா.

ேகா8ய மத மா#காி, உள வ,தன உட 3

ெபா

ேகா8யி# உயி உகன ஒழிய, ெபாழி மத யா

அ 5 ஓ7வ, வர உ,தின அசனி ப8 கைண கா#
இ

6.17.148

ேகா7 உைட மத ெவEசிைல இள வா4 அாி எதிேர.

6.17.149

உலக- உள மைல எதைன, அைவ அதைன உடேன
ெகால நிபன, ெபா கிபன, ;ைட @றின 5<வா;
அல5 அறன, சின
தைல அறன, கர

3றிய, அன# ஒபன, அைவ0 ;

அறன, தனி வி# ெதாழி# அதனா#.

நாலாயின நவ ேயாசைன நனிவ திைச எைவ0
மா# ஆயின மத ெவ/ காி திாிகிறன வரP ,

6.17.150
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ேதா# ஆயின உல5 எ/க>
ேபா# ஆயின வய வான3

என அEசின; -கேள

அள ஆன- ;விேய.

6.17.151

கைட க8ல, தைல க8ல, க<தி திர4, பிணமா
இைட கடன, மைல ெகாெடன எ<கிறன; திைரயா#
;ைட ெகா7 எறி 5 தி கட# ;ணகிறன, ெபாறி ெவ
பைட ெகா7 இைட படகிறன மத யாக4 பலவா#.
ஒைற( சர

அதேனா7 ஒ

ெவறி கைண, உ

6.17.152

காி ப.7 உக, ஒளி வா

ஒபன, ெவயி# ஒபன, அயி# ேபா#

வற கட# @7கிபன, மைழ ஒபன ெபாழி0
ெகாற காி பதி ஆயிர

ஒ

பதியி# ெகா#வா.

மைல அEசின; மைழ அEசின; வன

6.17.153

அEசின; பிற&

நிைல அEசின; திைச ெவ/காி; நிமிகிறன கட=

அைல அEசின; பிறி- எ சில? தனி ஐ/கர காி0 ,

ெகாைல அE@த# ;ாிகிற- காியி ப8 ெகாளலா#.

6.17.154

கா# ஏறின சிைல நா ஒ=, கட# ஏக4 பட வா
ேம# ஏறின மிைசயாளக4; தைல ெம ெதா

ேகா# ஏறின உ

ஏக4 58ேயறின எனலா

உ வ,
6.17.155

மா# ஏறின களி யாைனக4 மைழ ஏ என மறிய.
அெபா<- அ2ம2
8020)

அ/ேக விைர,- வ,- யாைன பைடைய அழித# (8012-

இ ேவைலயி, அ2மா, 3த# எ< ேவைல0

அைனயா

ெவ ேவலவ, ெசல ஏவிய ெகாைல யாைனயி மிைகைய(
ெசேவ உற நிைனயா, ‘ஒ

ெசய# ெச5ெவ ‘எபா,
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தேவ# என வ,தா, அவ தனிேவ# என தைகயா.

6.17.156

ஆ- அ/5 அன# விழியா, 3தி மத யாைனைய அைனயா,
தீத கழ# பரவா, 3த# அாி ேபா# வ
வா த/கிய கழலா, ஒ
ேபா த82

திறலா,

மர நிற-, நமனா

வ=- ஆய-, ெகாடா ;கA ெகாடா.

6.17.157

க / கா ;ைர ெந7/ ைகயன களி யாைனக4 அைவ ெச
ஒ /5 ஆயின, உயி மா,தன; பிறி- எ, பல உைரயா#?
வ
ெபா

கால3

ெப

Rத3

மைழ ேமக3 , உட ஆ

காைலயி# மைலேம# வி<

உ

ஏ என ;ைடதா.

6.17.158

மிதியா# பல, விைசயா# பல, மிடலா# பல, இட
கதியா# பல, காலா# பல, வாலா# பல, வானி
Gதியா# பல, Gதலா# பல, ெநா8யா# பல, பயிP
5தியா# பல, 5ைமயா# பல, ெகாறா அற நிறா.

6.17.159

பறிதா சில, பகி,தா சில, வகி,தா சில, பைண ேபா
இதா சில, இட,தா சில, பிள,தா சில, எயிறா#
கறிதா சில, கவ,தா சில, கரதா# சில பி8தா,
3றிதா சில, திற- ஆைனயி ெந7/ ேகா7க4 3னி,தா.

6.17.160

வாாி 5ைர கட=# ;க வில5 ; ெந7 மரதா#

சாாி- அைர- உ .7 ; ெந7, தலதி# ப7- அைர5 ;
பாாி# பி8- அ85 ; 5ட பறி5 ; பட வி@ பி

ஊாி# ெசல, எறி0 ; மிதி- உழ5 ; 3க- உைத5 .
வாலா# வர வைள5 , ெந7 மைல பா ; என, வைளயா,
ேம# ெஆளா7 பிைச0 , 3< மைலேம# ெசல வில5 ;

6.17.161
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ஆலால

உடவேன என, அக# வாயி இ.7 அ-5 ;

ேதா# ஆயிர
ைசயதி2

இைம ேபாதினி அாி ஏ என ெதாைல5 ;

6.17.162

உய&றன தக களி மதமா,

ெநாதி க8- எதி உறன, Lறாயிர , மாறா
ைமய# காி, உகிாி சில 5ைழ ;5 உ

மைறய,

ெதாய# பட அ<வ ெகா<E ேசறா உக -ைகதா.
ேவ ஆயின மத ெவ/ காி ஒ
Lறாயிர

6.17.163

ேகா8யி, விறேலா,

ப7தா; இ- Gவ#காைலயி, இைளேயா,

9றாயின என அனைவ ெகாைல வாளியி ெகாறா;
ேதறாத- ஓ பயதா# ெந7, திைச காவல இாி,தா.

6.17.164

அரக சிதறி ஓட ேதவா,தக சின,- வ,- அ2மெனா7 ெபா - ம8த# (80218027)

இாி,தா, திைச திைச எ/க>

யாைன பிண

எற,

ெநாி,தாகF , ெநாியா- உயி நிைலதாகF , ெந கா#
எாி,தா; ெந7, தட,ேத இழி,- எ#லா
திாி,தா ஒ

3 ெச#ல,

தனிேய, ெந7, ேதவா,தக, சினதா.

6.17.165

உதிர கட#, பிண மா# வைர, ஒ அ#லன பலவா

எதிர, க7 ெந7

ேபாகள- ஒ

தா ;5,- ஏறா

கதி ஒபன சில ெவ/கைண அ2மா உட# கர,தா,
அதிர கட# ெந7, ேதாின மைழ ஏ என ஆதா.
அேபாதினி, அ2மா2 , ஓ மர

‘இேபா- இவ உயி ேபா

ஓ(சி நி ஆதா,

‘என, உ

ஏ என எறி,தா;

ெவேபா என ெவயி# கா#வன அயி# ெவ/கைண விைசயா#,

6.17.166
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‘-ேபா ‘என -ணியா
மா ஆ/5 ஒ

வைக, ேதவா,தக -ர,தா.

6.17.167

மைல வா/கின, வய வானர 5லேதா5

ஏ; ஆ/5 அ- எறியாத 3, 3றியா உக எதா;
ேகா# தா/கிய சிைலயா2ட ெந7 மா தி ெகாதிதா,
பா ஆ/5 என ;க பா,- அவ ெந7 வி#=ைன பறிதா.

6.17.168

பைட, வானவ பல ஆதிட, பலவா

பறிதா ெந7

3றிதா; அவ வ= க7 உய ேதவா,தக 3னி,தா,
மறி- ஆ/5 ஒ

@ட ேதாமர

வா/கா, மிைச ஓ/கா,

ெசறிதா, அவ இட ேதா4மிைச; இைமேயாகF திைகதா.
@ட ேதாமர எறி,- ஆதP , கன# ஆ
அட# ேதாமர

பறிதா, திாி,- உ

6.17.169

என( @ளிதா,

ஏ என ஆதா,

;ைடதா; அவ தட, ேதெரா7 ெந7E சாரதி ;ரடா;
மட# ேதாைகய வ= ெவறவ வாேனா 3க மல,தா.

6.17.170

Bல பைட ெதா7வாதைன இைமயாத3 ெதாட,தா;
ஆலதி2

கால5 இ

வ=யா2

வ,- எதிேர ;5,- அடதா;

கணா த ைகயா# அவ க-பி

Kலதிைட ;ைடதா உயி 38தா, சிர

ம8தா.

6.17.171

அ-க7 ெவ57 ேதாி# வ,த அதிகாய அ2ம2ட ?ர&ைர பகத# (80288031)

கடா எதி அதிகாய2 , கன# ஆ என கனறா,
;தா என ;னேலா7 இழி உதிர

விழி ெபாழிவா,

‘உேட இவ உயி இெபா<-; ஒழிேய ‘என உைரயா,

‘திேதாிைன க8- ஏ& ‘என, ெசறா, அவ நிறா.

6.17.172
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அளவிதைல, நிைல நிறன அனிக ,

அனா வ
பி ஆன-

3 ஆன-; பிறி,தாகF

ெசறி,தா;

ெபானா# உய ெந7மா# வைர ேபா#வா எதி ;கா,

ெசானா இைவ, அதிகாய2 , வட ேம ைவ -ணிபா.
‘ேததா, ஒ

தனி எ பிைய தலேதா7; ஒ

6.17.173

திறதா#

ேபா தாவிைன ெந7 மாகட#, பிைழதா; கட# ;5,தா,
வாதாைன0 ம8தா; அ- கேட, எதி வ,ேத;
ஆ- ஆய- 38&, இ உன5; அணிதாக வ,- அ7தா.
‘இ அ#ல-, ெந7நா4 உைன ஒ

நாளி2

6.17.174

எதிேர;

ஒ அ#ல- ெசதா எைம; இைளேயாைன0

உைன0

ெவ அ#ல- மீளாத எ மிட# ெவ/கைண மைழயா#

ெகா அ#ல- ெச#ேல; இ- ெகா4 ‘எறன, ெகா8ேயா.

6.17.175

அ&ைர ேக.7( சிாித அ2ம, திாிசிரைன நா ெகா#P ப8 இ/5 அைழ

என 9த#

‘பிைழயா-; இ- பிைழயா- ‘எனப ெப / ைகதல
மைழ ஆ என( சிாிதா வடமைல ஆ எ2
‘3ைழ வா4 அாி அைனயாைன0
அைழயா திாிசிரேதாைன0

எைன0

பிைசயா,

நிைலயா

மிக 3னிவா;

நிலேதா7 இ.7 அைரக. ‘

6.17.176

அ-ேக.7 திாிசிர ஆரவாாி- வர, அ2ம அவைன தைரயி=.7 அைர-

ேம# திைச வாயிP5 ேபாத# (8033-8034)

‘ஆ , ஆ ! ‘என, தைல Kைடயவ ஆ- வ,-, அடதா;

ேகாமா தனி ெப , Hத2 , எதிேர ெச  ெகா7தா,
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‘காமாடவ, க#லாதவ, வ#O! ‘என கழறா,
நா மாடன அய# நி உற, ந7ேவ ;க நட,தா.

6.17.177

ேதேம# ெசல 5திதா, திாி சிரேதாைன ஒ திறதா#,
காேம# -யி# மைல ேபா=ைய கரதா# பி8- எ7தா,
பாேம# ப7- அைரதா, அவ பழி ேமபட ப7தா,

‘ேபா ேம#திைச ெந7வாயி= உளதா

‘என, ேபானா.

6.17.178

அ2மன- ஆறைல விய,த அதிகாய த வEசினைத ெயணி

இல5வ2ட ெபார க தியவனா த ேதைர அவ3 ெசPத( ெசத#
(8035-8037)

இைமயிைட ஆக( ெசறா; இக# அதிகாய நிறா,
அைமவ- ஒ ஆற# ேதறா, அ விேயா7 அழ# கா# கணா,

‘உைமெயா பாகேன0 , இவ 3னி,- உ த ேபா-,

கைமயில ஆற# ‘எனா, கதெதா7 5ைல5 ைகயா.

6.17.179

‘Rணி; ஒ உைடய ஆகி ;5,த நா ;ற- நி
பாணித# ?ர

அறா#; ப வ= பைடேதா5 எ#லா

ஆணி ெபா ஆனா தைன பி2

க7 அறிெவ ‘எனா,

Hணி ெபா ;றதா, திேத இளவ#ேம# Hட( ெசானா

6.17.180

ேத ஒ= கடைல( சீற, சிைல ஒ= மைழைய( சீற,
ேபா ஒ= 3ரசி ஓைத திைசகளி ;ற- ேபாக,
தா ஒ= கழகா# ைம,த, தாைன0
?ர2

தா2

எதிேர நிறா, விணவ விசய

ெசறா;

ெசா#ல.

அ/கத ேவ8யவா இல5வ அவ ேதா4ேம# ஏறியம,-,
அதிகாயெனா7 ெபா த# (8038-8043)

6.17.181
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வ#ைலயி அ>க வ,- வண/கிய வா= ைம,த,
‘சி#= அ

ேதாி ேமலா அவ; அம( ெசல& இ- அறா#;

வி#=ய திலத
;#=ய எனி2
‘ஆ

அன நி தி ேமனி தா/க

எ ேதா4, ஏதி, ;னித! ‘எறா.

6.17.182

‘என, அமல த பி, அ/கத அல/க# ேதா4ேம#

தாமைர( சரண

ைவதா; கPழனி தா/கி நிற

ேகாமக ஆற# ேநாகி, 5ளிகிற மனத ஆகி,

Rமைழ ெபாழி,- வாAதி ;கA,தன, ;லவ எ#லா .
ஆயிர

6.17.183

;ரவி Rட அதி5ர# அசனி தி ேத

ேபாயின திைசக4 எ/5 , கற/5 என( சாாி ேபாமா#;
மீ எழி உய

; தாழி தா< ; வி ெச#= ெச#P ;

தீ எழ உவாி நீைர கலகினா சிவ அ மா!

6.17.184

அெதாழி# ேநாகி, ஆ/5 வானர தைலவ ஆதா;
‘இெதாழி# கPழேக0
ைகதல

அாி- ‘என, இைமேயா எ#லா

5ைலதா ஆக, களிறி2

ைததன, இைளய ?ர சர
3ழ/கின 3ரச ; ேவழ

எ2

;ரவி ேமP

தாைர மாாி.

6.17.185

3ழ/கின; Kாி தி ேத

3ழ/கின; 3கர பாமா 3ழ/கின; 3<ெவ ச/க
3ழ/கின; த2வி ஓைத 3ழ/கின; கழP தா
3ழ/கின; தெழி;

ஆ;

காிபட, காலா4 ெவ4ள

3ழ/கின, 3கி= 3 ைம.

கள பட, க=ன கா# ெபா

பாிபட, கட 9 பய பட, ைப ெபா தி ேத

எாிபட, ெபா த Rமி இட பட, எதி,த எ#லா

6.17.186
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6.17.187

3ாிபட, ப.ட ?ர 3ர கைண Kாி மாாி.

எ உன5 இ(ைச? என இல5வ வினவ அதிகாய மெமாழி பகத# (8044-

8046)

மனவ த பி, ம அ இராவண மகைன ேநாகி,

‘எ உன5 இ(ைச? நிற எறிபைட( ேசைன எ#லா

சின பின/க4 ப.டா#, ெபா திேயா? திாி,- நீேய

ந# ெந7E ெச ( ெசவாேயா? ெசா#Pதி, நய,த- ‘எறா.

‘யாவ

ெபா வ அ#ல, எதி,-ள யா2

ேதவ

பிற

நீ0 ,

காண, ெசவ-, ெசவ- எ#லா ;

காவ# வ,- உைன காபா காக& அைம0 ; ேவேற

9விய- அத25 அேறா? ‘ எறன 9றி ெவேயா.
‘உைமயேன காக; ம அ/5 உைம ஒ
இைமயவ எ#லா காக; உலக
சைம0

6.17.188

6.17.189

9ற காக,

ஓ ஏ< காக;

உ வாAைக இேறா7 எ, த ச/க

ஊதி,

அைம உ  ெகாட 9ைற நா எறி,-, உ மி ஆதா.

6.17.190

அதிகாய 9றியவைற ேக.ட இல5வ ;3வ# ெச- அதிகாயேம#
அ ; ெதா7த#

அன- ேக.ட ைம,த, அ

; இய# 3வ# ேதாற,

‘ெசானவ வாரா; யாேன ேதாகி2

ேதாக தேக;

எைன நீ ெபா - ெவ#=, அவைர0

ெவறி ‘எனா,

மினி2

ேகா- வி.டா.

மிளிவ- ஆ/5 ஓ ெவEசர

இல5வ2

அதிகாய2

த 3. ெப

ேபா ;ாித# (8048-8060)

6.17.191
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வி.ட ெவ

பகழிதைன, ெவபிைன ெவ-;

ேதாளா,

@.ட- ஓ கைணயினாேல வி@ பிைட -ணி- நீகி,
எ.8ேனா7 எ.7 வாளி, ‘இல5வ விலகா ‘எனா,
தி.8யி விட- நாக

அைனயன சி,தி ஆதா.

6.17.192

ஆ- அவ எத வாளி அைனைத0 அ- மாறி

ேவ-, ஒ= வயிர ெவ/ேகா#, ேம ைவ பிளகபால,
Hதன, இராம த பி; அைவ எலா

-ணி-( சி,தி,

9தன பகழி ேகாதா 5ேபரைன ஆட# ெகாடா.

6.17.193

எதன எத எ#லா , எாி 3க பகழியாேல,
ெகாதன அகறி, ஆ5 அரகைன 5ாிசி# ேகாப
ெசதன -ர,தா ெதவ( ெசய# அன கைணைய; ெவ/ேகா#
ெநா- அவ கவச
L ேகா# கவச
ேதற# ஆ

கீறி Gைழவன; பிைழ; இலாத.

6.17.194

கீறி GைழதP , 5ைழ& ேதாற

-ைண0 , ெதவ( சிைல ெந7, ேதாி ஊறி

ஆறினா; அ- கால- அ/5 அவ2ைட அனிக

எ#லா

9 9றாகி அ பா#, ேகா8யி ேமP ெகாறா.

6.17.195

;ைட நிறா ;ரடவா , ேபாகிற ;/க வாளி
கைட நி கணிக ஆ/5 ஓ கண5 இலாவா

கடா;

இைட நிற மயக தீதா; ஏ,திய சிைலயி கா,தி,
ெதாைட நிற பகழி மாாி மாாியி 3 ைம Hதா.
வா எலா

பகழி, வானி வர ; எலா

பகழி, மேணா

தா எலா பகழி, 5றி தைல எலா பகழி, சா,ேதா
ஊ எலா

பகழி, நிேறா உட# எலா பகழி, ேவைல

6.17.196

57

மீ எலா

பகழி ஆக விதின ெவ5ளி மிேகா.

6.17.197

மைற,தன திைசக4 எ#லா ; வானவ மனேம ேபால
5ைற,தன, @டாி 3 ைம ெகா</ கதி; 5வி,- ஒ ஒைற
அைற,தன, பகழி; ைவய

அதி,த-; வி>

அஃேத;

நிைற,தன, ெபாறியி 5ைப; நிமி,தன ெந பி கைற.

6.17.198

‘3றிய- இேற அேறா வானர 3ழ/5 தாைன?
ம இவ தைன ெவ#ல வ#லேனா வ4ள# த பி?
கற- காலேனாேடா, ெகாைல இவ? ஒ வ கற
வி# ெதாழி# எேன! ‘எனா, ேதவ

அ/கத ெநறிேமP ேதாளி2
;/க3

ேதாறா வண

ெவ/கைண இர7
ச/க3

ெபா

ஒ

ெவ வ# உறா.

ஆக-4F
சர

பல&

ேபாகி,

?ரேம# ஏவி, ேமக(

ஊதி, விேணா தைல ெபாதி எறிய ஆதா.

வா= ேச ேமனிேமP

மைழ ெபா

6.17.199

6.17.200

5 தி வாாி,

கா# உய வைரயி ெச/ேகA அ விேபா# ஒ<க கடா;
ேகா# ஒ

ப- Lறா# 5திைரயி தைலக4 ெகா-,

ேமலவ சிரைத( சி,தி, வி#ைல0
மா ஒ

தட,ேத ஏறி, மா ஒ

-ணிதா ?ர.

6.17.201

சிைல0 வா/கி,

ஏற வ# அரக தேம#, எாி3த கட&4 எபா
ஆற# சா# பைடைய வி.டா, ஆாிய; அரக அ மா,

ேவள, ‘தா/க! ‘எனா, ெவயவ பைடைய வி.டா.
ெபா

பைட இர7

த மி# ெபா தன; ெபா தேலா7 ,

எாிகைண, உ மி ெவய, இல5வ -ர,த, மாைப

6.17.202
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உ வின, உல; இலாத; உைளகில, ஆற# ஓயா
ெசாாிகைண மைழயி 3 ைம ெசாாி,தன, தெழி5
பி நிறா 3 நிறாைர காணலா

ெசா#லா.

6.17.203

ெபறி- ஆக,

மி நிற வயிர வாளி திற,தன, ேமனி 3 ;

அ, நிற நிைலயி, ஆற# 5ைற,தில, ஆவி நீ/கா
ெபா நிற வ8 பி வாளி மைழ என ெபாழி0

6.17.204

வி#லா.

அ,நிைலயி# வா0ேதவ ேதாறி ‘இவ பிரமாதிரதாலறி இறகமா.டா

‘என 9ற, இல5வ அதைன( ெசPத அதிகாய தைலயப7த# (8061-8062)
கா# 3க
பா# 3க

5ைழய வா/கி, ெசாாிகிற காைள ?ர

ேதாற நி, காறி25 அரச, ‘பைட

நா3க பைடயா# அறி( சாகில ந ப! ‘எறா.

6.17.205

‘ந ‘என உவ,-, ?ர, நா3க பைடைய வா/கி,
மி தனி திரட- என( சரெதா7 9.8 வி.டா,
5றி2

உய,த ேதாளா தைலயிைன ெகா7 அ() வாளி,

ெசற-, வி@ பி ஊ7; ேதவ

தொிய கடா.

வாேனா Rமைழ ெபாழிய இல5வ அ/கத ேதாளினி
Rமைழ ெபாழி,-, வாேனா, ‘ேபாய- எ
தா

அைழ- அலறி எ/5

தீைம0 தைக;

இற/5த#

ெபா ம# ‘எறா;

இாி,தன, அரக த4ளி;

நீ/கி ெதளி,த- 5ர5( ேசைன

ேகாமக ேதாளி நி

6.17.206

5திதன, ெகாற வி#லா.

6.17.207

இல5வன- ெவறிைய க7 விய,த ?டண, ‘இ,திரசி- இறப- திண

‘எற#
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ெவ,திற# சிதி கட ?டண, விய,த ெநEச,
அ,தர( சித ஆ;

அமைல0

ேக.டா; ‘ஐய

ம,திர சிதி அன சிைல ெதாழி# வ= இ- ஆயி,

இ,திர சிதினா5 இதிேய இையவ- ‘எறா.

6.17.208

அதிகாயனாகிய த தைமய ெகா#லப.டதறி,- ெவ5ட நரா,தக

இல5வைன ேநாகி, ‘ேபாகைல ேபாக# ‘எ ேபா ெசய ெதாடத# (80658066)

‘ஏ,- எழி# ஆக- எ 3 இற,தன எ, நீ நி
சா,- அக# மா;, திேதா4, ேநாகி, நி த2ைவ ேநாகி,
ேபா

தைக5 உாிய- அறா#; ேபாகைல, ேபாக#! ‘எனா,

நா,தக மின ேதைர நரா,தக நடதி வ,தா.
ேதாிைட நி, கக4 தீ உக, சீற

6.17.209

ெபா/க,

பாாிைட கிழிய பா,-, பக=ைட ப தி எபா.
ஊாிைட நிறா என, ேகடக

ஒ ைக ேதாற,

நீாிைட 3கி= மிேபா# வா4 இைட நிமிர வ,தா.

6.17.210

அ-கட அ/கத நரா,தகெனா7 ெபா -, அவ ைகயிP4ள வாளினாேலேய

அவைன ?A-த# (8067-8070)
?சின மர3

க#P வில/கP , ? ?

ஆைசக4 ேதா

சி,த, வாளினா# அ- மாறி,

Hசி0 , இர7 ைக0 , ெநறி0 , @ 7, நீேம#
பாசியி ஒ-/க வ,தா; அ/கத அதைன பாதா.
மர

ஒ விைரவி வா/கி, வா ம8- உ -, வ4ள#

6.17.211
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சர

கர

அர

ஒறி க8- ெச, தாகினா; தாகினா த
ஒறி# திாிவ- ஆ

காகிலா- அதைன த ைக

ஒ வயிர வாளா# ஆயிர

கட

கடா.

6.17.212

அ இைட ெவ/ைக நிற அ/கத, ‘ஆைம அறா#

இ இைட ெபயத# ‘எனா, இைம இைட ஒ-/கா 3ன,

ெவ விட

என ெபா/கி, அவ இைட எறி,த ?(@

தவிட, உ மி ;5, வாெ◌ளா7 த<வி ெகாடா
அ ெதாழி# கட வாேனா ஆவல

ெகா.8 ஆதா;

‘இ ெதாழி# இவ25 அ#லா# ஈச5

இயலா- ‘எபா;

5- ஒழி- அவ ைகவா4 த 9 உகி தடைக ெகாடா,
ஒ- இ

6.17.213

9றா ?ழ ?சி, வா உைலய ஆதா

6.17.214

ேபாமத நீலெனா7 ெபா - இறத# (8071-8083)
9மதி ெவாிநி ைவ- வானவ அ3த

ெகாட

நீ மதி நிமி,த ேதாளா, நிைற மத ம-ைவ ேதகி
ஊ மத உடா# அன மயகதா, உ ைம திபா,
ேபா மத எபா வ,தா ;க மத R.ைக ேமலா.

6.17.215

கா அேற#, க7ைம எனா ?
கட# அேற#, 3ழக

எனா ?

9 அேற#, ெகாைல ம எனா ?
உ

அேற#, ெகா7ைம எனா ?

சீற தா அேற#, சீற
ேவ ஒ தொிப- எ/ேக?

மா அேற, மைல; ம எேன?
மத த மத யாைன

6.17.216
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ேவகமா கவிக4 ?@

ெவ; இன

பாக கா# சிைலயி H7
மாக மா மர/க4 எ#லா
ஆகிP

வி<வ, ேமேம#,

உைடயா

என&

கடாதிைட வ7 ேசாபி

ஆ ; அ- அேற#, க

பறா;

; எேற அைறயலாமா#.

6.17.217

கா=ைட ப.7 , மான ைகயிைட ப.7 , கால

வா=ைட ப.7 , ெவய ம பிைட ப.7 , மா7,
நா=ைட ப.ட ேசைன, நாயக த பி எத
ேகா=ைட ப.ட- எ#லா

ப.ட- 5ர5( ேசைன

6.17.218

தபைட உற தைம ேநாகினா, தாிகிலாைம

அ; அைட உ4ள- அண# அனலத ;த#வ, ஆழி
வ பைட அைனய- ஆ/5 ஓ மராமர
பிபைட ெச#ல, ந4ளா ெப

@ழறி வ,தா

பைட இாி,- ேபா.

6.17.219

ேசறP , களிறி ேமலா, திதிற# அரக, ெசேவ,
ஆ இர7 அ பினா# அ, ெந7
ேவ ஒ

5ற

மர

அ- ?Aதா;

நீல ?சினா; அதைன விணி#

L ெவ பகழி தனா#, Gகினா, களி Lகி.
பி, ெந7/ 5ற

ேத8 ெபய5வா ெபயரா வண ,

ெபா ெந7/ 5ற BA,த ெபாறி வாி அரவ
அ, ெந7/ ேகாப யாைன, அமர

ேபால,

ெவயப, அ/கி

த ெந7 மகைன பறி பி8த-, தடைக நீ.8.
‘ஒ7/கின, உர3 , ஆற# ஊற3 , உயி
ெகா7

6.17.220

‘என,

பைட வயிர ேகா.டா# 5-வா 5றி5/ காைல,

ெந7/ ைக0 தைல0

பிய, ெநாதினி நிமி,- ேபானா;

6.17.221
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ந7/கின, அரக; விேணா, ‘ந, ந ‘என நகா.
‘தைறதைல உறா நீல ‘ எப- ஓ கால

6.17.222

தனி#,

நிைற தைல வழ/5E ேசாாி நீத- ெந7/5 என
5ைற தைல ேவழ

?ழ, வி@ பிேம# ெகா7 நிறா,

பிைறதைல வயிர வாளி மைழ என ெப0

ைகயா.

6.17.223

வா/கிய சிரதி மைற வயிர வா ேகா.ைட வவி,
?/கிய விைசயி, நீல, அரகேம# ெச#ல வி.டா;
ஆ/5, அவ, அவைற ஆ7 ஓ அ பினா# அ-, ஓ அ பா#
ஓ/க# ேபா# ;யதினாத உரதிைட ஒளிக எதா.

6.17.224

எத அ- காலமாக, ‘விளி,தில- யாைன ‘என,
ைக0ைட மைல ஒ ஏறி, கா என கடாவி வ,தா,
ெவயவ; அவைன தா2

ேமெகாளா, வி#=ேனா7

ெமா ெப /களதி இ.டா, 3 மத களிறி 3ன.
இ.டவ அவனி நி

6.17.225

எ<வத 3ன , யாைன

க.7 அைம வயிர ேகா.டா# கள பட ?Aதி, காலா#
எ.8, வ தடைக தனா# எ7-, எ/5 விைரவி ?ச,
ப.8ல, தாேன த ேபா காியிைன ப7- ?Aதா

6.17.226

த காி தாேன ெகா, தட ைகயா# ப7- ?Aமி காி- என மி2

எயிறினா ெவ5ளி ேநாகி,

ெபா காி- எ2 கக4 ெபாறி உக, நீல ;கா,
வகர

3கி, மாபி# 5தின; மத மாடா

6.17.227

வயமத விைர,- ேபா5வர, இடப அவைன எதித# (8084-8086)
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உமத வயிர மாபி உ

ஒத கர ெச உற

வமைத க7 , மாட மதமத மைலைய பா- ,

சமதி தைமயா2 , த மைத த4ளி வாA,த

கமதி கைட 9.டா2 , வயமத க8தி வ,தா
ெபாயி2

6.17.228

ெபாிய ெமயா; ெபா பிைன பழித ேதாளா;

‘ெவய ‘எ உைரக( சாலதிணியா; வி#= ெச#வ;

ெபகழ# அரக, ேசைன ஆ- எழ, பிற/5 ப# ேப
ஐ இ L Rட ஆழி அ

6.17.229

ேதாி ேமலா

ஆகிறா, உலைக எ#லா அதிகிறா, உ 3

அEச

பாகிறா, ெபாறினாைர பழிகிறா, பகழி மாாி

Hகிறா, 5ர/5( ேசைன -ரகிறா, -ணிைப ேநாகி,

‘ஏகிறா இ#ைல ‘எனா, இடப வ,- அவேனா7 ஏறா.
வயமத2

இடப2

6.17.230

த 34 ?ர&ைர பகத# (8087-8088)

ெசறவ தைன ேநாகி, சிாி-, ‘நீ சிறிைய; உைன

ெவ அவ ; உ ைம எ#லா விளிெபேனா? விாிEச தாேன

எறவ எதி,த ேபா- , இராவண மகைன இ

ெகாறவ தைன ெகாேற 5ர/கிேம# ெகாதிெப ‘எறா 6.17.232
‘வா ெகா7 ெசாற5 ஏற வ=ெகா7, ப= உ வாAைக
ேபெகா7 ெவ#ல வ,த பிதேன! மி7ைக ேபணி

ேநா ெகா7 ம ,-, ெசயா ஒ வ! நி ேநாைம எ#லா

ஓகிறா கா8! ‘எனா, உைரதன, இடப, ஒ#கா.

இ வ

6.17.232

த 3. ெபா தநிைலயி# வயமத இற,- ?Aத# (8089-8092)
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“‘ஓ7தி “ என, ஓடா- உைரதிேய#, உேனா7 இேன

ஆ7ெவ விைளயா.7 ‘எனா, அயி# எயி அரக, அ ெபா
ேகா7 உ வயிர ேபாவி# காெலா7 ; வ ேகா.8,
ஈ7 உற, இடப மாப- ஈ ஐ,- பகழி எதா.
அ@ ;ைட 5 தி பா0

6.17.233

ஆகதா, ேவகதா# அ

த@ ;ைட ெகா7, ேததைன தடைகயா# எ7- ?ச,
ப@/கழ# கண ேப0
வி@ பிைட( ெச#P
ேதேரா7

பற,தன, பரைவ ேநாகி;

காாி தாைரேபா# நாற ெமயா

கட= ?A,-, சிைல0

நீாிைட அ<,தி, பி2

த தைல0

6.17.234

எ#லா

ெந ெபா7 நிமிர வ,தா;

பாாிைட 5தியா 3ன , இடப2 , ‘பதக! நீ ேபா

ஆாிைட ;5தி! ‘எனா, அ,தர- ஆ-( ெசறா

6.17.235

அ#=ைன த<வி நிற பக# என, அரகதைன,
க#=2

வ=ய ேதாளா#, க.8யி.7 இ5

ப#Pைட பில வாU7 ப@
வி#Pைட ேமக
@கிாீவ2

காைல,

ெப / 5 தி பாய,

என, வி<,தன, உயி வி ெச#ல.

5 ப2

ெபா த# (8093-8102)

5ர/கி25 அர@ , ெவறி 5 ப2 , 5றித ெவ

அர/கி25 அழ5 ெசய, ஆயிர , சாாி ேபா,தா,
மர

ேபா

ெகா7 , த7 ெகா7 , மைல என மைலயா நிறா;

சிர/கF

கர3

6.17.236

எ#லா

5ைல,தன, கட ேதவ

கிைடதா உட=# கிழி ேசாாிைய வாாி

-ைடதா விழியி# தழ# மாாி ெசாாி,தா

6.17.237
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உைட தாெரா7 ைப/கழ# ஆப உலாவி

;ைடதா ெபா கிறன ேகா4 அாி ேபா#வா.
தட

6.17.238

ைகயி ?சிய தக அரக

அட/க4 ெவ8பன என அ8தா;
க7 அ/5 அ- மா மரேம ெகா7 காதா;
வி7 அ/5 அ- தீ,த-; மன ெவ5டா.

6.17.239

‘ெபாற ெபா ேவ, இனி ‘ எ, ெபாறாதா,
ஒற ;5கிற- ஒ கால

உண,தா,

நி அெபாிேயா நிைனயாத 3 நீல

5 ஒப- ஓ த7 ெகாண,- ெகா7தா.

6.17.240

அத7 ெகா7த- ைகெகா7 அைட,தா
ஒ- அட3

ம>

ந7/க உ தா

பித தட மாெபா7 ேதா4க4 பிள,தா;
சித/க4 ந7/கி அரக திைகதா.

6.17.241

அ80ட அரக அ / கன# மினா

இ80ட- ஒ மா#வைர என வி<,தா!
‘380

‘ஒ80

இவ ‘எப- ஒ3ன

ெவ5டா

உன ேதா4 ‘என ேமாதி உடறா.

6.17.242

ேதாளி# ;ைட07 அய Bாிய ைம,த
தாளி# த7மாற# தவி,- தைக,தா

வாளி க7 வ# விைசயா# எதி ம8

ஆளி ெதாழி# அனவ மாபி அைற,தா.
அ8 ஆயிர ேகா8யி ேமP

அ8தா;

‘38யா இனி யா? ‘என வானவ ெமாதா;
இ8ேயா7 இ8 கி.8ய- என இர7

6.17.243
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ெபா8 ஆயின த7; ெபா ,தின ;கா.

6.17.244

மத( சின மா# களி என மைல,தா;
ப- திைச0

ெசவி7 எதின; ப#கா#

ததி த<வி திர4 ேதா4ெகா7 த4ளி

5தி தனி ‘5- ‘என மா; ெகா7தா.

6.17.245

நிைலயி# @டேரா மக வைக ெந /க
கைலயி# ப7 க மிய 9ட
உைலயி# ப7 இ

அைலப

; என வைம ஒ7/க

மைலயி பிள&ற- தீயவ மாப .

6.17.246

@கிாீவ 5 பன- நாவிைன பறிதலா# 5 ப இறத#
‘ெசவா இக#? ‘எ அவ நி சிாிதா;
ஐ வா அரவ

3ைழ ;5 என ஐய

ைக வா வழி ெச அவ ஆ யி கக
ைப வா ெந7 நாைவ 3னி,- பறிதா.

6.17.247

அெபா<- நி5 ப உ -வர, அ/கத எதித# (8104-8105)
அகாைல நி5 ப அன# ெசாாி கண

;கா ‘இனி எ/5 அட ேபா5வ-? ‘எனா
மிகா எதி அ/கத உ ெவ5டா;
எகால3

இ#ல- ஒ Rச# இைழதா.

6.17.248

Bல பைடயா இைட வ,- ெதாட,தா
ஆலதி2

ெவயவ; அ/கத அ/5 ஓ

தால பைட ைக ெகா7 ெச த7தா
நீல கிாிேம# நிமி ெபா கிாி ேநவா.

6.17.249
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நி5 ப அ/கதைன ெகா#Pத5( Bலபைடயிைன எ7தெபா<- அ2ம
விைர,-வ,- அதைன த7- நி5 பைன அைற,- ெகா#Pத# (8106-8107)
எறிவா இக# Bல எ7தP ‘இேன

3றிவா இக# அ/கத ‘எபத 3ேன

அறிவா அட# மா தி அற

உண,தா

6.17.250

ெபாறி வா உ5 தீ என வ,- ;5,தா.
தைட ஏ-

இ# Bல 3னி,- சலதா#

விைடேய நிக அ/கதேம# வி7வாைன

இைடேய தைடெகா7 த ஏ7 அவிA அ

ைக

;ைடேய ெகா7 ெகா அட# மா தி ேபானா.

6.17.251

அரக அEசிேயா7த# (8108-8116)
நிறாக4 த7பவ இைம ெநளி,தா
பிறாதவ பிறி இாி,- பிாி,தா;
வதா4 மர

?சிய வானர ?ர

ெகாறா; மி5 தாைன அரக 5ைற,தா.

6.17.252

ஓ8 ;5வாயி# ெந கி உல,தா

ேகா85 அதிகதி2 ேம# உள; 5தா#

D8; ; உடேலா7 ெபய,தா

பா8 தைல உறவ எ இல ப.டா.

6.17.253

‘தணீ த க ‘எறன தா&ற ஓ8
உ4நீ அற ஆவி உல,தன உகா;
கணீெரா7
ம ஈர

ஆவி கPA,தன காலா#

உற க8- ஊ;க வ,தா.

விேம# ெந8- ஓ8ன ஆ யி வி.டா

6.17.254
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மேம# ெந7மா# வைர என மறி,தா;
எ ேமP

நிமி,-ள ஈ 4 தய/க

6.17.255

; ேமPைட ேமனியினா திைச ேபானா.
அறி0 மவ த/கைள ‘ஐய இ அ ைப
பறி0

‘என வ,- பறிதP ஆவி

பிறி0

அவ எ இல; த

5றி0

அறிகிறில சி,ைத 5ைற,தா.

மைன ெபறா

6.17.256

பாி ப.7 விழ சில நி பைததா;
காி ப.7 உ ள சில கா#ெகா7 ெசறா;
ெநாிப.7 அழி ேதாிைடேய பல நிறா

6.17.257

எாிப.ட மைன54 இ ,தவ என.

மணிதைல வானர ேமனிய வ,தா

;நிற உட ெபாைறேயா சில ;கா
‘கநிற 5ர/5 கல,தன ‘எனா

6.17.258

உ4நிற அரக மைலக உல,தா.
இ க>
உ 5த

திற,- ேநாகி, அய# இ ,- இர/5கிற

காதேலாைர, ‘உ>

வ வத 3ன

நீ உத&

‘எறா,

மாடா சில; சில வ,த தணீ

ப 5வா இைடேய ப.டா; சில சில ப கி ப.டா.
மகைள( @ம,- ெச#P

6.17.259

தாைதய, வழியி ஆவி

உகன என ?சி, த ைம ெகா7 ஓ8 ேபானா;
ககின 5 தி வாயா#, கமணி சிதற, காலா#
திெகா7 ெநறி0 காணா, திாி,- ெச, உயி

தீ,தா.

6.17.260
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அதிகாய 3த=ேயா இற,த ெசதிைய Hத இராவணனிட
அறிவித# (8117-8118)

ெச

இன- ஓ தைம எதி, இராகத இாி,- சி,தி,
ெபா நக ;கா; இபா# Rச# க7 ஓ8 ேபான

-ன அ , Hத ெசறா, ெதா7 கழ# அரக5 எ#லா
மனவ அ8யி# ?A,தா, மைழயி நீ வழ/5 கணா

6.17.261

ேநாகிய இல/ைக ேவ,த, ‘உற- Gவ#மி ‘எறா;

‘ேபாகிய ேசைன தனி# ;5,- உள இைற0

ஆகிய ேபாாி, ஐய! அதிகாய 3த#வ ஆய

ேகா5ல 5மர எ#லா

ேபாதா;

ெகா7தன, ஆவி ‘எறா.

6.17.262

ைம,தக4 இற,தைம ேக.7 மன/ கல/கிய இராவணன- நிைல (8119-8121)
ஏ/கிய வி ம# மான , இர/கிய இரக
ஓ/கிய ெவ5ளி -ப

?ர ,

எ இைவ, ஒறி5 ஒ

தா/கிய தர/க ஆக கைரயிைன த4ளி த4ளி,
வா/கிய கட# ேபா# நிறா அ வி நீ வழ/5 கணா.

6.17.263

‘திைசயிைன ேநா5 ; நிற ேதவைர ேநா5 ; வ,த

வைசயிைன ேநா5 ; ெகாற வாளிைன ேநா5 ; பறி
பிைச0

ைகைய; மீைச @ ெகாள உயி5 ; ேபைத

நைச இைட கடா என, ந5 , அ< , 3னி0 , நா> .

6.17.264

மணிைன எ7க எ> ; வானிைன இ8க எ> ;
எணிய உயிக4 எ#லா
‘ெப எ2

ெபயர எ#லா

ஒ

கண- எற எ> ;

பிளெப ‘எ எ> ; எணி

;ணிைட எாி; ெகன, மானதா# ;</5 கிறா.

6.17.265
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அதிகாய தா தானியமா=, த ைம,த இற,தைம ேக.7 ;ல பி இராவண

அ8களி# ?A,- 3ைறயி.7 அரத# (8122-8129)
ஒ வ

உைரயா வாயா#, உயிதில, உ4ள

ஓவா

ெவ வ , தைகய ஆகி, வி மின இ ,த ேவைல,

த வன

அைனய ேதாளாத எதி தானி மா=

6.17.266

இாிய# இ.7 அலறி, ஓயா Rச# இ.7, ஏ/கி வ,தா4.
மைல 5வ.7 இ8 ?A,தென, வைளேகளா7 ஆர

ஏ/க,

3ைல 5வ.7 எ ைகயா4; 3ைழ திற,தன வாயா4;
தைல 5வ.7 அைண,த ெசக சாி,தன 5ழ#க4 ததி
உைல 5வ.7 உ 5 ெச ; ஒ- உதிர

நீ ஒ<5

கணா4.

6.17.267

?A,தன4 அரக தா4ேம#, ெமைம ேதா4 நிலைத ேமவ
ேபாA,தன4, ெப

பா ; என ;ரடன4, ெபா மி ெபா/கி,

‘BA,தைன ெகா8யா! ‘எனா, -8-, அ , -யர ெவ4ளஆA,தன4, ;ல பPறா4, அழ க7
‘மா.டாேயா, இகால

அறி,திலாதா4.

6.17.268

வ#ேலா வ= தீக?

மீ.டாேயா, ?ர ? ெம=,தாேயா, ேதா4 ஆற#?
ேக.டா, உண,திைலேயா? எ உைர0

ேகளாேயா?

கா.டாேயா, எ2ைடய கமணிைய கா.டாேயா?
“‘இ,திர5

6.17.269

ேதாலாத நமகைன ஈறா4 “ எ

அ,தர- வாAவா

ஏ-

அளியேத

ம,தர ேதா4 எமகைன மா.டா மனிதத

உ,- சிைல பகழி5 உண ெகா7ேதேன. ‘
‘அக உல,தா; அதிகாயதா ப.டா

6.17.270
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மிக திற- உ4ளாக4 எ#ேலா

?8னா;

மகளி இ உ4ளா மேடாதாி மகேன
தி5 விசய

இனி ஒ கா# ெசவாேயா?

6.17.271

‘ஏ- ஐயா சி,தி- இ கிறா ” எ இற,த
ேகாைத ஆ ேவ# அரக ப.டாைர 9வாேயா?
ேபைத ஆ காம பி8பா பிைழபாேயா?
சீைதயா# இன வ வ சிலேவேயா?

6.17.272

‘உ பி உண& உைடயா ெசான உைர ேகளா
ந பி 5ல கிழவ 9
5 பக ணைன0

நல

ஓரா;

ெகா#வி- எ ேகாமகைன

அ ;5 இைர ஆகி ஆடா அர@ ஐய!
உ பசி0

ேமனைக0

எ பலபல&

6.17.273

தானியமா=ைய அரமைன5 ெகா7 ெச#Pத#

பனி எ7- அைழ-

கபட பிைழத தாேபா# கவ#வாைள
நிற உ பசி0
5 ;ைர0

ேமனைக0

ேந,- எ7-

ெந7/ேகாயி# ெகா7 அைண,தா.

இல/ைக நகரதா யாவ

6.17.274

வ ,-த# (8131-8132)

தாைன நகர தளர தைலமய/கி

ேபான மக& உைடயா எ#லா ;ல பினா
ஏைன மகளிநிைல எ ஆ5 ? எ இற,த
வான மகளி

த வாதிற,- மாAகினா.

தா அகல- அண# தனி ேகாயி# தாசரதி
ேபர உல5 உற- உறதா# ேப இல/ைக;
ஊ அகல

எ#லா அர,ைத; உவா உற

6.17.275
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6.17.276

ஆக=ேய ஒத- அ<த 5ர# ஓைச.
------------

6.18. நாகபாச படல (81338133- 8342)
அரகிய அ<வ-ண,- இ,திரசி- எ<த#
‘5<மி, ெகாைல வா4 க அரகிய 9,த# தாழ,
த<வி த<வி த ைகெகா7 மாபி எறி,
அ<

இெதாழி# யா- ெகா#? ‘எ, ஓ அயி;

உறா,

எழி= தனி ஏ என இ,திரசி- எ<,தா

6.18.1

இ,திரசிதி ஐயபா7
‘எ.7 ஆகிய திைக0 ெவறவ இ

ஈ7

ப.டா ெகா#? அ- அ எனி, ப.7 அழி,தா ெகா#? ப7

@.டா இ அக பதிைய ெதா7 ேவைலேயா7
க.டா ெகா#? இத5 ஒ

காரண

எ ெகா#? ‘எறா.

6.18.2

இ,திரசி- இராவணைன கா>த#
ேக.டா, ‘இைட உற- எ? ‘எ கிளத# யா
மா.டா- ந7/கின; மாற மற,- நிறா,

‘ஓ.டா ெந7,ேத க8- ‘ஓ.8 இைமபி உறா,
கா.டாதன கா.8ய தாைதைய( ெச கடா
இ,திரசிதி வினா&

இராவண விைட0

கடா, இைற ஆறிய ெநEசின, ைகக4 9பி,

‘உடாய- எ, இ உழி? ‘எறP ‘உ பி மாைர

6.18.3

73

ெகாடா உயி கால2 ; 5 ப நி5 பேரா7
விதா அைட,தா, அதிகாய2

?ர! ‘எறா.

6.18.4

இ,திரசி- ஏ/கி ைநத#
ெசா#லாத 3ன , @டைர( @டH7 கணா,
ப#லா# அதரைத அ-கி, விமீ- பாதா;
எ#லா

இற,தனேரா! ‘என ஏ/கி ைந,தா;

வி#லாளைர எணி# விர53 நி5

6.18.5

?ர

உ பியைர ெகாேறா இவ என இராவண உைரத#
‘ஆ ெகாறவ ‘எறP

ேப அதிகாய எ2

ேப ெகாறவ ெவறி இல5வ; பி; நிறா

ஊ ெகாறவனா#, பிறரா# என உற எ#லா ,

6.18.6

தா ெகாைறயினா கிாி சாதவதா உைரதா.
இ,திரசி- இராவணைன( சினத# (8139-8140)
‘ெகாறா அவேரா! “ெகாைல BAக “ என நீ ெகா7தா;

வ தாைனய மானிட வைம அறி,- , மனா!
எறா2

எைன( ெசல ஏவைல; இற- ‘எனா

நிறா, ெந8- உனி, 3னி,-, ெந ; உயிபா.

6.18.7

‘அக ெபயேராைன நிலெதா7 அைர-ளாைன,
விக5 ஒ

ெவ உைர H-வ எ வி.டா;

;5 அ தைல எத நிைன,திைல; ;,தி இ#லா!
மக4 -ைண அறைன; இற- உ வாAைக மேனா!

6.18.8

74

இ,திரசிதி வEசின

(8141-8145)

‘எ, இ நிைன,- , இய பி0 , எணி0

தா?

ெகா நிற பைடகல- எ பிைய ெகாளாைன,
அ,நிற நில- அவ ஆைகைய நீகி அ#லா#,
மநிற நக5 இனி வாரெல; வாA&

ேவேட.

6.18.9

‘மாறா உயி எ பிைய மாறிய மானிடத
ஊ ஆ 5 தி ;ன# பாமக4 உ8லாேள#,
ஏறா இக# இ,திர ஈ இ

கா#, எனேக

ேதாறா தன5 எ ெந7E ேசவக

ேதாக எறா.

6.18.10

ெவ/க ெந7 வானர தாைனைய ? ?றா
ப/க

அ/க

உற Lறி, இல5வைன பேடேன#,
தர அEசி எ ஆைண கடகிலாத

ெச/க ெந7 மா# 3த# ேதவ சிாிக, எைன!
‘பா பி த

6.18.11

ெவ பைட, பா@ பததிேனா7 ,

ேத ப# பிைற ெசனி ைவதா த

ெதவ ஏதி,

ஓ பி திாி,ேத என5 இ உதவா- ேபாேம#,
ேசா பி -றெப உயி; ேசா

உக,- வாேழ

6.18.12

‘ம ,ேத நிக எ பித ஆ யி வவினாைன
வி ,ேத என அ,தக5 ஈகிெல, வி#P
ெபா

ஏ,தி,

ேதவ 5ழா நைக ெசதிட ேபா,-, பாாி

இ ,ேத எனி, நா அ இராவணி அ#ெல ‘எறா.
இராவண இ,திரசிைத பாரா.7த#

6.18.13

75

‘ஏகா, இ- ெச-, என- இனைல நீகி7; எ,ைத5
ஆகாதன&

உளேவா? என5 ஆறலா ேம#

மாகா# வாி ெவEசிைலேயா7
ேச5 ஆ5

வைளத ேபா-

எ எணி இ இன=# சி,ைத ெசேத.

6.18.14

இ,திரசிதி ேபாேகால
எறாைன வண/கி, இல/5 அயி# வாF
ஒறா2

ஆதி.7,

ஆறா, உ வா, உடகாவேலா7 ,

ெபா தாA கைணயி ெந7

;.8# ;ற- ?கி,

வ தா4 வயிர(சிைல வா/கின வாைன ெவறா.

6.18.15

வி#= ெப ைம
வயிர, ெந7 மா#வைர ெகா7, மலக வ,தா,
ெசயி ஒ

உறாவைக, இ,திர5 எ ெசத

உய ெவEசிைல; அ(சிைல ப7 அவ தைன ஓ.8,
-யாி தைல ைவ-, இவ ெகாட-; ேதாற ஈதா#.

6.18.16

அ ;றாHணியி ெப ைம
ேதாளி# கைண ;.8P , இ,திர ேதாற நாேள
ஆளி திற# அனவ ெகாடன; ஆழி ஏ<
மாள ;ன# வறி2

வாளி அறாத; வக

9ளி ெகா7/ 9றி25 ஆவ- ஓ 97 ேபா#வ.
இ,திரசி- ஆ0த/கைள ஆ,- ெகா4Fத#
ப#லாயிர ேகா8 பைடகல , ப7, ேதவ
எ#லா

3ைனதைல யாவ

ஈ,த, ேம

6.18.17

76

வி#லாள ெகா7த, விாிEச அளித, ெவ ைம
அ#லா# ;ாியாதன, யாைவ0

ஆ,-, ெகாடா.

6.18.18

இ,திரசி- ஏறிய ேதாி ெப ைம
Lறாயிர
ஏறா

யாளியி ேநாைம தொி,த சீய-

அைவ அனைவ ஆயிர

Rட- எப;

மாறா ஒ இல/ைக நிகப-; வா2ே◌ளா
ேதறாத- ம அவ ஏறிய ெதவ மாேத.
அேதாி விைர&

6.18.19

வ=ைம0

ெபா ெச அறியா உவண தனி ;4ளி25 ,

மி ெச அறியா ம<வாள விைட5 , ேம# நா4

பி ெசற- அ#லா# ஒ ெப Eசிற; உற ேபா3 ெச அறியாத-, K உலகதி24F .

6.18.20

ேப ெகா8
‘ஏயா தனி ேபா வ= கா.8ய இ,திர த
சாயா ெப

சா ெகட, தா ;களா# தட, ேதா4

ேபா ஆதவ வ,தன வ,தன, எ Rச#
ேப ஆ- எ<,- ஆ7 ெந7/ெகா8 ெபற- அ மா!
ேத( சகர3

6.18.21

ெமா.7

ெச-ைக ெப , தானவ ஊெனா7

ேதத ேநமி

ய-; ‘ைகதிைச யாைனைய ஓ.8ய- ‘ எனலாேம?
ம-ைக தட,ேதா4வ= கா.8ய வான ேவ,த

3-ைக த< ; ஆகிய ெமா ஒளி ெமா.ட- அ மா!

6.18.22

77

ேசமேத பிவர இ,திரசி- ேதேரறி( ெச#Pத#
அ ேதாிைன ஏறிய- ஒபன ஆயிர

ஒ- ஏவன ேசமமதா வர, ‘உ4ள

ேத

ெவ ேபா

பி- ஏறின ‘என நட,தன பி; அலா#, ம
எ ேதவைர0 3க க7 அறியாத ஈ.டா

6.18.23

இ,திரசி-ட ெசற ேசைனயி அள&
அனாெனா7 ேபாயின தாைன அள,- 9ற

எனா# அாிேத2 , இய ; வாமீக எ2

ந# நாமைறயா, ‘அ- நாப- ெவ4ள

‘என(

ெசானா; பிற யா, அஃ- உண,- ெதா5க வ#லா?
ப#=ய

6.18.24

ஆத#

Hமக அரக2 , ெதா# அம யா5 ேதாலா

மா பக2 , அ,ெந7, ேத மணி ஆழி காக,
தாம 5ைட மீ- உயர ெப E ச/க

வி ம,

நாம கட# ப# இய நா# கட# ேமP ஆப.
நா#வைக( ேசைன0
ேத ஆயிர

6.18.25

உடவர இ,திரசி-( ெச#Pத#

ஆயிர ேகா8 த மா7 ெச#ல,

ேபா ஆைன ;றதி அவறி இர.8 ேபாத,
தா ஆ ;ரவி கட# பி ெசல, தாைன ?ர
ேப ஆழி 3க

ெசல, ெசறன ேப(சி இ#லா.

இல5வ ேபாைர வி

பி நிற#

நிறன இல5வ களைத நீ/கல

6.18.26

78

‘ெபாறின இராவண ;த#வ; ேபா5 இனி
அறவ அ#லேன# அமர ேவ,தைன
‘என வி

ெவறவ வ

;

சி,ைதயா.

6.18.27

யாாிவ எற இல5வ25 ?டண,
இ,திரசி- என#

‘யா இவ வ பவ? இய ;வா! ‘என

?ர ெவ, ெதாழி=னா வினவ ?டண
‘ஆாிய! இவ இக# அமர ேவ,தைன

ேபா கட,தவ; இ வ=- ேபா ‘எறா.

6.18.28

?டண இல5வ25( சில ெசா#Pத#
‘எணின- உண-வ- உள- ஒ எ பிரா!

க அக ெப

பைட தைலவ காதிட

நணின -ைணெயா7

ெபா த# ந; இ-

திணிதி உணதியா# ெதளி0

சி,ைதயா#.

6.18.29

உட வரதக ?ர இவ என#
‘மா தி சா பவ வானேர,திர

தாைர ேச நீல எ இைனய தைமயா
?ர வ,- உட உற விமல நீ ெந7

ேபா ெசய த5தியா# ;கழி Rணினா.
?டண 9

இ,திரசித ?ர( சிற;க4 (8163-8164)

‘ப# பதினாயிர

ேதவ பகமா

எ#ைல இ# ேசைன ெகா7 எதி,த இ,திர

ஒ#ைலயி உைட,தன உயிெகா7 உ,-ளா

6.18.30

79

ம#ல# அ

ேதாளினா! அமிAதி வைமயா#.

6.18.31

‘இனி அைவ மைற0ேமா இ,திர ;ய
பனி வைர உள ெந7

பாச ப# த< ;?

அ2மைன பிணி-ள ஆனேபா- இவ
த2மைற விதக த7க பாலேதா?

6.18.32

அ2ம இல5வைன அைடத#
எ அவ இைறEசP ; இைளய வ4ளP

‘ந ‘என ெமாழிதP ந>கினா அேரா
வ திற# மா தி ‘இல/ைக ேகாமக

ெசறன இளவ#ேம# ‘எ2

சி,ைதயா.

6.18.33

அ2ம வ வத5 காரண
9ற3

ேதாற3

க ;ல

;ைதப ேகா- எ<

இராவணி -ணி&

ேம# திைச வாயிைல வி.7 ெவ

ேநா5 உறா
க7

கா என அ>கினா க8தி வ,- அேரா.

6.18.34

@கிாீவ ேசைனெயா7 இல5வைன அைடத#
அ/கத 3னேர ஆைடயா; அய#
-/கவ ேதாளினா எவ

@றினா;

ெச/ கதிேரா மக 3; ெசறன

ச/க நீ கட# என தழீஇய தாைனயா.
இ

ேசைனகF

சினமி5 எதித#

இ

திைர ெப / கட# இர7 திகி2

6.18.35
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ெபா

ெதாழி# ேவ.7 எ<,- ஆ- ெபா/கின

வ வன ேபாறன மனதினா# சின
தி கின எதி எதி ெச#P

ேசைனேய.

விணவ ேபாைரகாண வி

6.18.36

பி வ த#

‘கணினா# மனதினா# க தினா# தொி,எணினா# ெப பய எ-

இ ‘எனா

நணினா இைமயவ ந/ைக மாெரா7
விணி நா7 உைறவிட
ேபா ஆரவார
ஒ- இ

ெவைம 9ரேவ.

6.18.37

(8170-8172)

தாைன0 உடற உழி

அதைன ?ர

ஆத அ ஒ=

ந- ஒ= 3ர@ ஒ= ந7கலா# தைல

ெபாதின ெசவிகைள ;ர,தர ஆதிய.

6.18.38

‘எமி பமி எறிமி எ மி ‘எ
உறன உறன உைர5

ஓைத0

3 கைட 0க- இ8யி 3 ம8

ெபறன; பிற,தன சிைலயி ேப ஒ=.

6.18.39

க#பட மர பட கால ேவ# பட
வி#ப7 கைணபட ?<
எ#ப7

?ரத

உட#பட இர7 ேசைன0

பி பட ெந7 நில

பிள,- ேப மா#.

அரக கவ,த ஆ7த#
எ<ெதாட மர/களா# எற 3றிய
வி<தைல 3<வ- சிதறி ?A,தன

6.18.40
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அ<திய ெப E சின- அரக ஆைகக4
க<- உள தைல இல களதி ஆ7வ.

6.18.41

5ர/5களி உட ;களி# 5 தி ேசாத#
ெவ.8ய தைலயன நர ; ?ச ேம#

3.8ய 5 திய 5ர/கி ெமா0ட#
@.7 உய ெந7வன

ெதாைல,தபி ெந7/

க.ைடக4 எாிவன ேபா கா.7வ.

6.18.42

5ர5( ேசைன அரக ேசைனைய அழித#
பி8தன நி தைர ெபாிய ேதா4கைள

ஒ8தன கா# விைச- உைதத உ,தின
க8தன க<- அற ைககளா# எ7அ8தன அைரதன ஆத வானர .

6.18.43

அரக 5ர/5கைள அழித#
வா4களி கவி5ல ?ர வாகழ#

தா4கைள -ணிதன தைலைய த4ளின

ேதா4கைள பிாிதன உடைல -டவ
ேபாAகளி ;ர.8ன நி த ெபா/கினா.

6.18.44

5ர/5க4 அரகைர ெகா#Pத#
மர/களி# அரகைர மைலக4 ேபா உய
சிர/கைள( சிதறின; உடைல( சி,தின;

கர/கைள கழ#கைள ஒ8ய காதின

5ர/5 என ெபய ெகா7 திாி0 9றேம.
சில 5ர/5களி ?ர( ெசய#

6.18.45
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@ட தைல ெந7 ெபாறி ெசாாி0

கணன

அடதைல ெந7மர அற ைகயன
உடதைல வயிர

ேவ# உ வ உதவ

6.18.46

மிடறிைன க8- உட விளி,- ேபாவன.
கர8பைட அரகாி யாைனபைடைய அழித#
அட,தன கிாிகைள அசனி ஏ என

ெதாட,தன மைழெபாழி - பி 5 ப/க4
இட,தன Kைளக4 இனிதி உடன

6.18.47

கட,தன பசிதழ# கர8 கா-வ.

வானரபைட அரககளி நா#வைக பைடேமP

தாவி( ெச அழித#

ெகாைல மத காியன 5திைர ேமலன
வல மணி ேதரன ஆளி ேமலன

சிைலகளி 57மிய சிரதி ேமலன

மைலகளி ெபாியன 5ர/5 வா&வ.

6.18.48

5ர/5( ேசைனயி# 5 தி ஆ ெப கி ஓ7த#
த7 ெகா7 அரக தாக தக,- உ5 தைலக4 த4ளி,
-ட/களாக வாளி# -ணித ேப உடைல Hவி
ெகா7 எ<

அைலேகளா7

ம7 ெவ/ 5 தியா அ

5ர5 இன பிணதி 5ைப

மறிகட# ம7த மாேதா.

6.18.49

அ2மனா# அைர;ட அரக ேசைனயி நிைல
பனி ெவற பதாைக எ , ப# உைள பாிமா எ ,

த2 எ , வாளி எ , த7 எ , தனிேவ# எ ,
சின ெவறி மதமா எ , ேத எ , தொி,த- இ#ைல

அ2ம ைக வயிர 5றா# அைர ;ட அரக தாைன.

6.18.50
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அ/கதனா# அழி,த அரக ேசைன
ெபா/5 ேத, ;ரவி, யாைன, ெபா
ச/ைக0

கழ# நி த, எ2

இ#லா வண , த உேள த<வி, 9ற ,

‘எ/5 உள, உயி? ‘எ எணி, இைண ைகயா# இைளத- எப
அ/கத மர

ெகா7 எற, அள ப.7 அழி,த தாைன.

6.18.51

3னிவ ேபாைர க7 வியத#
தாகிய திைசக4 ேதா

Lகிய களி , ேத

தைலதைல மய/கி, த மி#

, ;ரவி0 , Lழி# ெசய,

ஆகிய ெச ைவ ேநாகி, அமரேரா7 அ@ர ேபாைர

Hகின 3னிவ, ‘எேன? இத5 அ- ேதா5 ‘எறா.

6.18.52

அரகரா# நிைலெக.ட வானரைர வானர ?ர த7- காத#
எ7த- நி த தாைன; இாி,த- 5ர/கி ஈ.ட ;
த7தன 3க/க4 தா/கி, தனிதனி தைலவ த4ளி
ப7தன; அரக ேவைல ப.ட-; பட&

பாரா

க7தன; க7த பி2 , காதன கவியி ?ர.

6.18.53

நீல ேபாதிற
Bல3
Kல

ம<&, தா/கி ேதா4 இ
வ,- உலைக உ>

நா5 ேதாற,

உ திர Kதி என,

நீல நிழிேய நிறா; நிர,தர , கண/ேகளா7 ,
கால எ ஒ வ, யா7
53த ேபாதிற

பிாி,தில, பாச ைகயா.

6.18.54

84

“கா அல; ;னேலா அ#ல; கன# அ#ல; இர7 ைகயா#,
ஆறல, ஆ கிற அ E சம
ஏற

எ பல&

9ற3

இ-ேவ ஆகி#,

இழ,ேத ‘‘ எனா

ெசா#=? எபத

5P/கி அEச, ெவ

கத 53த ெகாறா.

6.18.55

இடப ேபாதிற
மறிகட# ;ைடBA ைவபி மானவ வாளி ேபான
ெசறிபைண மரேம நிற, மர/களி#; தொிய( ெச;

5றி உைட மைலக4 த மி# 5லவைர 5லேம ெகா4ளா,
எறிதேலா7 அைறத# ேவ.ட, இடவ அ இட,- இலாத.

6.18.56

சா பவ ேபாதிற
‘வா

பாி, மதமா, மா ேத, வா4 எயி அரக, மாய

பா பி2

ெவேயா, சால ப75வ; பய

இ இேற

H ; உறA 5 தி மட, ெதாட ெந7 மர/க4 @றி(
சா பவ ெகா#ல, சா ;

எ ெகா7 அமர ஆதா

6.18.57

பனச பைடகடைல கல5த#
ெபா / 5ல ;ரவி ஆன திைரகF , கல ெபா ேத

இ /களி யாைன ஆன மகர3 , இாிய# ேபாக,
ெந /கிய பைடக4 ஆன மீ 5ல
க /கட# கல5 மதி பனச2

,

ெநாி,- சி,த,
கலகி ;கா.

மயி,த 3த=ய வானர?ராி ேபா
மயி,த2

-மி,த தா2 , மைழ 5ல

கிழி-, வான-

6.18.58
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உய,- எ<
கய

எ ைவ ேவ,த உட பிற,தவைர ஒதா;

5ைட,- ஆ7 ?ர களி ஒதா, கவய; கா=

ெபய,தில, உற- அ#லா#, ேகசாி ெப

ேபா ெபறா.

6.18.59

அரக சாிய இ,திரசி- ேபா ெசய ெதாட/5த#
ெப

பைட தைலவ யா

ெபய,தில, பிணதி 5ைப

வர ; இல பரபி ஆ- மைலகிற ெபா<தி வ,-,
இாி,தன கவி0

98 எ7தன; எ7தேலா7 ,

சாி,த- நி த தாைன; தாகின அரக, தாேன.

6.18.60

இ,திரசி- நா தெறித#
R எறி,த 5வ7 அைனய ேதா4க4

இ ;ைட பர,- உயர அட#வ=

H எறி,- அைனய விர#க4 ேகாைதெயா7
ஒ

ெதாழி#பட @வ7 எறி,த-

ேச எறி,-நிமி திைசேகளா7 மைல ெசவி7
எறி,- உைடய மிட#வேலா

நா எறி,-, 3ைற3ைற ெதாட,- கட#
உலக

யாைவ0 ந7கினா.

6.18.61

இ,திரசி- அ ; எத#
சி/க ஏ கட#ேபா# 3ழ/கி, நிமி ேத
கடா ெந8- ெச#க எனா,

அ/கதாதிய அ2/க, வானவக4 அEச
ெவEசின அன,த மா(

ச/க பால 5ளிகாதி வா# எயி
த,த தீ விட

ெவ/க நாக

உமிA,- சா

என, ேவகமா, உ 3 ெவ4க,

ெவ/கைணக4 சி,தினா.

6.18.62
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இ,திரசிேதா7 வானர ேபா (8195-8200)
@

வ,-, கவி?ர ?சிய @ட

தட/க# வைர, ெதா#மர
இ எறி,- ெபா8யா உதி,தன;
எ<,- ேசணிைட இழி,தேபா#

ெவறி ெவ/கைண பட பட தைலக4
விணிV7 திைசமீ- ேபா

அ எ<,தன வி<,-, மணிைட
அ<,- கிறன அன,தமா#.

6.18.63

சிைல தட ெபாழி வய க7 பகழி
ெச#ல, ஒ#கின, சினதினா#

உைல- எறி,திட எ7த 5

ெதா உட#பர/க4 ெகா7 ஒ-/கினா,

நிைல- நி, சின

3,- ெச#ல,

எதி ெச ெச, உற ெந கலா#,

மைல தட/ெகளா7 உரதல

கழல, ஊ7ெசற பல வாளிேய.

3<த

ஒறி#, ஒ

6.18.64

ெவ4ள வானர

38,- மா4வன, த8,-ேபா,

க<த, ைகய, நிமிகால, வால, பல
கடமானப8 க7, ேந

எ< ெதாட,த பட ேதா4களா# எறிய,
எற, அறன எ<,-ேம#,

வி<த ைப, தைலய ேவ> மா# வைரக4
?சி ?சி, உட ?<மா#

அற ைப, தைல அாி,- ெசறன

6.18.65

87

அயி# க7/கைண ெவயி#க4ேபா#

; அைட,த ெகா7 ெவ அராவி

ெந7 நாகேலாக அ- ;கவா#;

ெவற ெவ4ளிைட விாி,- ேபாவ- ஒ
ேம7 ப4ள

ெவளி இைமயா#

உற ெச/5 தி ெவ4ள , உ4ளதிைர
ஓத ேவைலெயா7

ஒததா#.

6.18.66

விழி5ேம# விழிய, நிகி மாபிைடய
மீFேம# 3-க, ேமனிய

கழி5ேம#, உயர ஓ7ேம# ெந8ய

கால, ?சி நிமிைகய, வா

தெழி5ேம# அக& நாவ, சி,ைதயி
உ2ேம# சிகர

பழி5

யாைவ0

ேமனிய 5ரகிேம#, அவ

வி7 ெகா7

பகழி பா0ேம.

6.18.67

ெமா எ7தகைண மாாியா#, இைட38,தஒ

3ைற க8லா;

எவிட- எறி0
யா-

நாணி ஓைசயல-

ஒ ெசவி உறிலா;

‘ெம எ7தகவி ெவ4ள

வி<,-ேபான ‘எ2

க எ7தன 5ர/கி ஓ7

யாைவ0
வி மலா#

ேதவக4 கல/கினா.

3ைற க7

6.18.68

@கிாீவ எதித#
கட வானர

அன,தேகா8 3ைற கடமானப8 கட அ

கட, மா ஒ வ இைம க7, கைணமாறினா, வி7த# இைமயா
கட காைலயி#, வில/கினா இரவி காத#, கா-வ- ஓ காதலா#
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கட கா சிைதய மீ- உய,- ஒளி மராமர

@ல& ைகயினா.

6.18.69

@கிாீவ மராமர/ெகா7 அரக பைடகடைல கல5த#
உைட,-, தபைட உைல,- சி,தி, உயி ஒ#க, ெவ#ெச

கைட,- ெத4 அ3- ெகா4F

வண

உடறலா#,

என ேம#நிமி,த- ஓ க7பினா

இைட,- ெசறவைன எதி, எத அாிய காவ#ெப இக# இயவா
மிைட,- நிற பைட ேவைல கா#தளர ?சினா; நி த 9சினா.

6.18.70

@கிாீவ ைகயி= ,த மரைத இ,திரசி- ெபா8யா5த#
@றி நிறபைட சி,தி ஓட, ஓ மராமர

ெகா7 -ைக-ளா

ெவறி க7, ‘வ=ந, ந! ‘என விய,-, ெவ/கைண தொி,-, அவ
ெநறியிதைல இர7, மாபிைட ஒ அE@, நE@ என நிதவ
பறி வ,த மர

ேவ ேவற Gகி, Gெபா8 பரபினா.

6.18.71

அ2ம வ,- ?சிய 5ைற இ,திரசி- ;<தியா5த#
அ கண-, அ2ம ஆலகால எனலாய- ஓ ெவ5ளியா அவ
;5, அைன- உலக3

5P/க நிமி ேதா4;ைட- உ 3 ேபா# உறா,

‘இ கண- அவ இற5

‘எப- ஒ

5 எ7-, மிைச ஏவினா;

உக- அகிாி, ெசாாி,- வாளிகளி, ஊA இலாத சி Rழியா.
இ,திரசி- அ2மைன ேநாகி 9றிய ?ரெமாழி
“நி#லடா! சிறி- நி#லடா! உைன நிைனவ,தென 3ைன5 நா

வி# எடாைம, நின- ஆைம ேபசி, உயிேரா7
நி விைளயா8னா;
க# அடா; ெந7 மர/ேகளா இ கரதிேன

6.18.72
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வ= கடப? நீ

ெசா#லடா! ‘‘ என இய பினா இக#
அரக; ஐய இைவ ெசா#=னா.
அ2ம 9

6.18.73

மெமாழி

வி# எ7க உாியாக4 ெவயசில ?ர, இ/53ள; ெம#=ேயா!

க# எ7க உாியா2 நிறன; அ- இ நாைளயிைட காணலா ;

எ# எ7தபைட இ,திராதிய உன5 இைட,- உயிெகா7 ஏ5வா;
;# எ7தவக4 அ#ல ; ேவசில ேபா எ7-, எதி ;5,-ேள .

6.18.74

யாெரா7 ேபா ெசகிறா என இ,திரசிைத வின&த#
‘எேனாேட ெபா திேயா? அ- அ எனி
இல5வ ெபயாி எ பிரா

தேனாேட ெபா திேயா? உ உ,ைததைல
த4ள நிற தனிவ4ளலா

மேனாேட ெபா திேயா? உைரதமகிேலா

‘என வழ/கினா

ெபாேனாேட ெபா வி அ#ல- ஒெறா7
ெபா படா உய ;யதினா

இ,திரசிதி த ேம பா.7ைர (8208-8209)
எ/5 நிறன இல5வ ெபய அ
ஏைழ, எ பி அதிகாயனா

சி/க

வ,தவைன ெவ, த2யி என5

ைவத- ஓ சிறபினா?
அ/5 அவதைன மைல,- ெகா, 3னி&
ஆற வ,தன; அ- அறி0 ,

6.18.75
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உ/க4 தைமயி அட/5ேமா, உல5 ஒ75
ெவ
யா

கைண ெதா7கிேன?

6.18.76

எபைடஞ எத# இறி அய# ஏக,

யா2 , இக# வி#P , ஓ

ேதாி நி, உைம அட/கP

திர4 சிர

-ணிெப; இ- திணமா#;
வா

; உ/கFட வா2ே◌ளாகைள0
வர( ெசாP ;

ம>ே◌ளாைர0
ேபா

, இ ஒ

பக# கேண ெபா -,

ெவ#ெவ; ெவ அல- ேபாகேல.
இ,திரசி-

அ2ம2

6.18.77

ேபாெசத#

எ, ெவ பகழி, ஏ<L , இ L ,
ெவEசிைல ெகா7 ஏவினா

5 நி அைனய ?ர மா தித
ேமனிேம# அைவ 5<களா(

ெச ெச உ வேலா7 , வா4
எயி தி சீறி, ஒ

ேசமவ

5 நிற- பறி- எ7-, அவைன எதி,
ெநாதி இ- 9றினா.
அ2ம இ,திரசிதி ேம# மைலைய எறித#
- பி எ உலகி உ4ள யாைவ அைவ ஏைவ0
ெதா5;, -4F தா4

ெவ ; ெவEசின மட/க# ஒறி வ=தைன
நி எளிதி ெவ#Pேமா?

ந பி த பி, என- எ பிரா, வ -ைண
தாிகிைல ந=திேய#

6.18.78
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இ-; கா,

அ பி 3,தி உன- ஆவி உ>
அடா! சிைலவ# ஆைமயா#

6.18.79

அ2ம எறி,த மைல இ,திரசிதி மாபி# ப.7 -களாத#
ெச  பயிறிய தடைக ஆளி ெசல வி.ட 5,
திைச யாைனயி

ம ைப உற திர4ேதா4 இராவண
மகத மாபி, உய வ(சிர

ெபா ைப உற- ஓ ெபா ; என க8ஒ8,- இ8,-, திைசேபாயதா#;

ெந ைப உற- ஓ இ

; 9ட

உற,

நீப.ட- நிகததா#
இ,திரசி- அ2மேம# அ ;கைள எத#
வில/க#ேம# வர வில/க# ?சிய

வில/க# நீ ப7 ேவைலயி#,

சல
வல

ைகேம# நிமிர, ெவEசின

தி கி,

வEசேம# நிமி த கினா,
ெகா4 ேப உலக

மறி5

மா தித வாச

அல/க# மா;
ஆயிர

ேம ேவா7 உட

சர

உய ேதாF

நா

அ<தினா.

ஊ7 உ வ,
6.18.81

அ2ம தளர நீல இ,திரசிைத எதித#
ஒ ேபா#வன ஓராயிர

பகழி

ஊ7ேபா உ வ, ஆடக

5 காெலறிய ெம5ைல,- இைட

5P/க நிறைனய ெகா4ைகயா,

6.18.80
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மற# நா தட ேமனிேம# உதிர
வாாி ேசாரவ

நி ேத

மா தி,

அளவிக, ெவ

க அட#

நீல வ,- இைட, ெந கினா.

6.18.82

நீல எறி,த மைலைய இ,திரசி- அ பினா# ெபா8 ெசத#
நீல நிற- ஒ

நீலமா#வைர ெந7,தடைகயி இட,-, ேந

ேம# எ<,-, எாி வி@ ; ெச#வ- ஒ

ெவ ைமேயா7 வர ?சP

Bல

அ,தக எறி,த- அன- -ணி,- சி,த, இைட ெசா#P

கால

ஒ

அறியாம#, அ ;ெகா7 க#=னா, ெந8ய வி#=னா.83

இ,திரசிதி அ ; -ைளக நீல ந7/5த#
ஊக

எ/5 உயிேரா7 நிறன&

வானவக4 உ4ள3

ஓட,

ேமாக எ/5 உளவாக, ேம வி2
ஆக

3 மட/5 வ= திைம சா#
எ/5

ெவளி ஆக, ெவ/5 தி ஆ

பாய, அன# அE@வா

நாக ெவ/க ந5, வாளி பாெதா
ந7/கினா மைல பி7/கினா.

6.18.84

அ/கத வ,- இ,திரசிதிேம# மைலைய எறித#
‘ேம , ேம

‘என, ‘அ#ல, அ#ல ‘என

ேவாிேனா7 ெந7ெவ; எலா ,

மாாி ேமP

உயேதாளி ேமP

வா= காதல வழ/கினா;
ேச ேம அைவ, த2 ைகநிக? எதி

வர,
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ெச#Pேம? க8- ெச#=2
ேப ேம? ெகா8ய வாளியா# 3றி
ெபகலாவைக Gகினா.

6.18.85

அ/கத இ,திரசிதி அ பினா# மய/கி ?Aத#
ெநறி ேமP , உய ேதாளி ேமP ,

ெந7மாபி ேமP , நிமி தாளி2

;றிV7 Gைழ நாக அன,
;ைக ேவக வாளிக4 ;க;க,
ெதறி வா4 எயி தி, ைக -ைண
பிைச,-, கக4 எாி தீ உக,

வறி ஓ7 உதிர வாாி ேசா&ற, மய/கினா,
நில

3ய/கினா.

6.18.86

வானரேசைனயி சிைத& கட இல5வ சின,- ெசா#ல ெதாட/கியமைற ?ரக4த மாபிேமP , உய
ேதாளிேமP , மைழ மாாிேபா#

ெகாற ெவ/கைண உலக, எதைவ
5ளிப நி, உட# 5P/கினா;
இ அவி,தன, ெப

பதாதி; உயி

உ4ள எ/க> இாி,த; அ
ெபறி க7, இைளய வ4ள#, ஒ4 எாி
பிற,த கண இைவ ேபசினா.
இல5வ ெசான- (8220-8221)
பிைழத-, ெகா4ைக ேபாத; ெப

பைட தைலவ யா

6.18.87
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உைழதன, 5 தி ெவ4ள-; உல,த-

உலபி அேற;

அைழ- இவதைன யாேன ஆ யி ெகாளபடாேத?

6.18.88

இைழத- ப<ேத அேறா? ?டண! என( ெசானா.
‘ஐய! ஈ- அனேத யா#; ஆயிர/ ேகா8 ேதவ
எதின; எதினாக4 ஈ7ப.7 இாி,த- அ#லா#,

ெசதில இவைன ஒ ; நீ இ- தீபி அ#லா#,

உதிற உேடா, ேவ இ உலகி25 உயிேரா7 ‘எறா.

6.18.89

இ,திரசி- இல5வைன ஒறனா# -ணித#
எப- ெசா#ல ேக.ட, இ,திர வி#=ேனா7
ெபா ெபா

ேமக

ஒ வ வ- ேபா#கிறாைன,

3பைன, 3; ேநாகி, ‘இவ ெகாலா , பரத 3ேனா

த ெப , த பி? ‘எறா ஆ என( சார ெசானா.

6.18.90

அரக ?ர இல5வைன எதித#
தீயவ இளவ# தேம# ெச#வத3ன , ‘ெச#க! ‘எ
ஏயின ஒ வ இறி, இராகத தைலவ, ‘எ/க4

நாயக மகைன ெகாறா! நணிைன நா/க4 காண;

ேபா இனி உவ- எ/ேக? ‘ எ, எாி விழி- ;கா.

6.18.91

இல5வ எதித அரகைர அ ; ெகாடழித#
ேகா8 L அைம,த 9.ட- இராகத, ெகா8தி ேத
ஆட# மா களி , மா& , கடாவின ஆ- ம8

K8னா; K8னாைர 3ைற 3ைற -ணி-, வாைக
B8னா, இராம பாத

B8ய ேதாற# த பி.

,

6.18.92
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அரக பைட அழித#
அதி,தன உலக

ஏ< ; அன# ெபாறி அசனி என

பிதி,தன; மைல0 பா

பிள,தன; பிணதி ேமேம#

உதி,தன, தைலக4; ம8 ஓ8ன உதிர நீத
விதி,தன, அமர ைகக4; விைள,த- ெகா8ய ெவ ேபா.

6.18.93

இல5வ வி.ட அ ;களி ?ர(ெசய#க4 (8226-8227)
வி.டன விசிக
ப.டன; உலக

ேவக

விடாதன ?ர, மாபி#

எ/5 பர,தன பதாைக கா.ைட(

@.டன; -ரக ராசி -ணிதன பைன ைக மாைவ
@.டன; 9ற என அட,தன; அன,த

6.18.94

அ மா.

உலகிறா; உலகிறாைர எ>வா உற விேணா
கல5 கண ஆகி, கைட0ற காண# ஆறா

விலக

பகழி மாாி விைளகிற விைளைவ உனி

இல5வ சிைலெயாேட ெகா#, எ<மைழ பயிற- எறா.
இல5வ அ ; யாைனகைள0 5திைரகைள0
ஓளி ஒ கைணக4 ேதா

6.18.95

ெகா#Pத#

உ,தின ேவழ , ஒைற

வாளியி தைலய பாாி மறிவன, மைலயி# BA,த;
ஆளியி -பி ?ர ெபா கள-, ஆத வாளி
Hளியி ெதாைகய, வ4ள# @7கைண ெதாைக0

அ மா!

இல5வ அ ;களா# காலா4 ?ர ப.டைம (8229-8230)

6.18.96
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‘பிறவியி# ெபாிய ேதாற பிசித

சிைறயேவ ‘என ேநாகி ேதவ
-ைறெதா ெதாட,-, வான

உ7, உழP

ெபறி(

திைகக ேதாறி
ெவளி அற -வறி, ?<

பறைவயி ெபாிய, ப.டா பிணதிேம# பகழி மாேதா.
திற த

6.18.97

கவியி ேசைன, ெசறிகழ# நி த சீற,

இற,தன கிட,த ெவ4ள
பற,தைல 3<-

எ<பதி பாதி ேமP

ப.ட வEசக ப8வ

Kட,

6.18.98

மைற,தன; 5 தி ஓ8, மறிகட# ம7த மாேதா.
அரக அழி&
ைக அறா; கா#க4 அறா; க<- அறா; கவச
ெம அறா 5டக4 ேசார, விைச அறா விளி&

ைமய# தா காி0 , ேத

, வாசி0

ம

அறா
அறா;

அறா

உய( சா,- ஓ8( ெசறா, உயி உ4ளா ஆகி உ4ளா.

6.18.99

இ,திரசி- இல5வெனதி வ த#
வறிய கடP4 நிற மைல என, ம /கி யா
@றின இறி, ேதா

தச3க ேதாற#, -4ளி

தெறின ; வேதா த மனெமன( ெச#P
உறன, இைளய ேகாைவ; அ2ம2

ேதரா,

உட வ,- உறா.

6.18.100

இல5வ அ2ம ேதா4ேம# ஏறி இ,திரசிேதா7 ெபா த#
‘ேதாளிேம# ஆதி ‘ஐய! ‘ எ அ8 ெதா<- நிறா;
ஆளிேபா# ெமா பினா2

ஏறின; அமர ஆதா;

காளிேய அைனய கால ெகாைல அன, கன= ெவய,
வாளிேம# வாளி Hதா, மைழயிேம# மைழ வ,தனா.

6.18.101
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நாெணா=களி விைள&

அ ;களி ெசயP

இ8தன சிைலயி நாக4; இாி,தன, திைசக4 இ;
ெவ8தன, மைலக4 வி7; பிள,த-; வி@ ;; ேமேம#
ெபா8த, இ உலக

எ/5 ; ெபாழி,தன ெபாறிக4 ெபா/கி;

க8தன, கைணேகளா7 கைணக4த அயி#வா கவி.

6.18.102

அ ;களி ெசயைலகட உலகநிைல
அ பிேனா7 அ ; ஒ ஒைற அக, ம அகிலாத,
ெவ
உ ப
க ப

ெபாறி க-வ, விணி# ெவ,தன, காி,- ?A,த;
உண& சி,தி ஒ7/கினா; உலக

யா&

உ உைல,த; ேவைல கல என கல/கி அட .

இ வXதிகF
அாி இன

சாாிதிாிதலா# உடாய நிைலைம

Rட ேத

;ாித=, இல/ைக ஊ
எாிகைண படல

, அ2ம2 , அன,த சாாி
திாி,த-; ;லவேர0 ,

Kட ‘இல, உள ‘எ2

தைம

தொிகில; ெசவி7 ெச#ல கிழி,தன திைசக4 எ#லா .
இ வ ெபா E ெசயைல ேதவகF
‘நா ெபா
மா; ஒ

6.18.103

6.18.104

காண இயலாைம (8237-8238)

வாிவி# ெச/ைக, நாம L# நவிற க#வி
வைகயி அ; வ=5 இைல அவதி; மான

ேச ெபாி- ‘எ ெசற ேதவ

, ‘இ வ ெசைக

கா; அாி- ‘எ, கா.சி5 ஐ0ற& எதி அேனா!

6.18.105
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‘எ ெசதா! எ ெசதா! ‘எ இய ;வா; ‘இைனய தைம

3 ெசதா யாவ? ‘எபா; ‘3 ஏ-? பி ஏ-? ‘எபா;
ெகாெச தா ?ர இன திைசயினா எ

ெகா4ளா;

ெபாெச தா ம&= விேணா உண,தில ;5,த- ஒ .
இ வ

6.18.106

விேபா ?ர/கா.7த# (8239-8246)

ஆயிர ேகா8 ப#ல , அயி# எயி அரக எதா;
ஆயிர ேகா8 ப#ல- அைவ -ணி- அதா ஐய;
ஆயிர ேகா8 நாக கைண ெதா7- அரக எதா;
ஆயிர ேகா8 நாக கைணகளா# அதா அண#.

6.18.107

ேகா.8யி தைலய ேகா8 ேகா8 அ ; அரக ேகாதா

ேகா.8யி தைலய ேகா8 ேகா8யா# 5ைறதா, ெகாட#
மீ.7 ஒ

ேகா8 ேகா8 ெவEசின- அரக வி.டா;

மீ.7, ஒ

ேகா8 ேகா8 ெகா7, அைவ த7தா, ?ர.

க/க பதிர

ஓ ேகா8 ைக விைச- அரக எதா;

க/க பதிர

ஓ ேகா8 கைண ெதா7- இளவ# காதா;

தி/களி பாதி ேகா8, இல5வ தொி,- வி.டா
தி/களி பாதி ேகா8 ெதா7-, அைவ அரக தீதா.

6.18.108

6.18.109

ேகாைரயி தைலய ேகா8 ெகா7/கைண அரக ேகாதா
ேகாைரயி தைலய ேகா8 ெதா7- அைவ இளவ# எதா
பாைரயி தைலய ேகா8 பரபினா இளவ# ப#கா#
பாைரயி தைலய ேகா8 அரக2

பைதக எதா.

தாமைர தைலய வாளி, தாமைர கணகி சா,த
தா வர -ர,-, 3,தி, தச3க தனய ஆதா
தாமைர தைலய வாளி, தாமைர கணகி சா,த

6.18.110
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6.18.111

தா வர த7- ?Aதா, தாமைர கண த பி.
வ(சிர பகழி ேகா8 வைள எயி அரக எதா;
வ(சிர பகழி ேகா8 -ர,-, அைவ அனக மாதா;
3(சிர பகழி ேகா8 இல5வ 37க வி.டா;

6.18.112

3(சிர பகழி ேகா8 ெதா7- அைவ த7தா 3ப.
அEச= அE@ ேகா8 ெதா7-, இக# அரக எதா;
அEச= அE@ ேகா8 ெதா7-, அைவ அதா ஐய;
5Eசர கன

ேகா8 இல5வ சிைலயி# ேகாதா;

5Eசர கன

ேகா8 ெதா7-, அைவ அரக ெகாதா

எய& , எத வாளி விலக& , உலக

6.18.113

எ/5

ெமாகைண கான ஆகி 38,த-; 3ழ/5 ேவைல
ெபகைண ெபாதிகளாேல வள,த-; பிற,த ேகாப

6.18.114

ைக மிக கனற- அ#லா#, தள,தில, காைள ?ர.
இ,திரசி- அ2மேமP

இல5வ கவசதிேமP

அ ; ெசாாித#

?ழியி கனிேபா# ேமனி கிழிபட, அ2ம ?ர(
BA எ< அைனய ேதா4ேம# ஆயிர

பகழி Hவி,

ஊழியி நிமி,த ெச,தீ உ மிைன உமிAவ- என

6.18.115

ஏA இ L வாளி இல5வ கவச- எதா.
இ,திரசிதி வி#லாைமைய விணவ
‘3ெகாடா அரக ‘, எனா,
3ளாிவா4 3க/க4, ேதவ,
பிெகாடா; இைளய ேகாைவ பிய#

3னிவ

வியத#
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ெகாடா ெப ,ேதா4 நி,

க#ெகா7 ஆ கிாியி நாP

அ விேபா#, 5 தி கடா,

வி# ெகாடா இவேன! ‘எனா,
ெவ ெகாடா, 3னிவ ேமேலா.

6.18.116

இல5வ இ,திரசிதி கவசதி# அ ெபத#
சீ

L# தொி,த சி,ைத இல5வ, சிைலைக வாளி

LL ஏவி, ெவதி, Gட/5 உைள மட/க# மா&
ேவ ேவ இயறி, ?ர ெகா8ைய0 அ- ?Aதி,
ஆ L அ ; ெச ெபா கவச

;5 அ<,த எதா.

இ,திரசிதி உட பி# இரத ெவ4ள

6.18.117

ெப 5த#

காள ேமகைத( சா,த கதிரவ என கா,தி,

ேதாளிேம# மாபி ேமP , @டவி7 கவச( Bழ#
நீF நீ பவள வ#= நிைர ஒளி நிமிவ என,
வாளி வா ேதா

வ,- ெபா8தன, 5 தி வாாி.

6.18.118

இல5வன- விைர,த விேபாைர இ,திரசி- அறியகி#லாைம
ெபா உ தட,ேத Rட மட/க# மா ;ரட ேபாமி உ பதாைகேயா7 சாரதி ?A,த ேபா- ,

த நிற- உ வ, வாளி த7; இல சா,த ேபா-

இன- எ அறியா, அனா, இைனய- ஓ மாற ெசானா.6.18.119
இல5வ வி# ?ரைத இ,திரசி- ;கAத#
'அ, நர; அ#ல ஆகி# நாரண; அைனய அேற#
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பி அர பிரம எ ேபசி2
மன ந

பிற,- வா<

பதியி வ,- வாிசிைல பி8த க#வி

இ,நர தேனா7 ஒபா யா ள ஒ வ? ‘எறா.

6.18.120

இ,திரசி- ேவ ேத ஏத#
வாயிைட ெந ; கால உட# ெந7/ 5 தி வார

தீயிைட ெந வாதன ெவ5ளியா உயி தீ,தாP
ஓவிட
ஆயிர

இ#லா வ#ைல ஓ இைம ஒ7/கா 3ன

;ரவி Rட ஆழி அ

ேதர ஆனா.

6.18.121

இ,திரசி- அ ; எத#
ஆைச எ/க>

அ ; உக ெவ ; ேபா

ஓைச வி ம உ திர

உட#

9ச ஆயிர ேகா8 ெகாைல கைண

?சி விைண ெவளி இல- ஆகினா.

6.18.122

இல5வ அ ; எத#
அ திறதி# அனக2

ஆயிர

பதி பதியி எ5வ ப#கைண
சிதிரதினி# சி,தி இராவண
;திர5

ஓ ஆயிர ேபாகினா.

6.18.123

இ,திரசி- இல5வேம# அ ; எத#
ஆயிர

கைண பாதP

ஆற அ /

கா எாிதைல ெந என கா,-றா
Hயவ @ட BA ஒளி ெநறியி#

தீய ெவ/கைண L ெசPதினா.
இல5வ அ ; எத#

6.18.124
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ெநறி ேம# ஒ

உற ேபாதி2

L ெந7/ கைண

யா- ஒ உறில

ம அ வ ெதாழிேலா மணி மாபிைட
3ற ெவ/கைண L 37கினா.

6.18.125

இ,திரசி- இைளத#
L ெவ/ கைண மாபி# Gைழத=
ஊ ேசாாிெயா7 உ4ள3
ேதற# ஆ

ேசாதர

-ைண0 சிைல ஊறிேய

ஆறி நிறன ஆற=# ேதாறிலா.

6.18.126

அ2ம இ,திரசிதி ேதைர உைத- .7த#
;ைத0

ந# மணி ெபா உ 4 அ(ெசா7

சிைதய ஆயிர

பாபாி சி,திட

வைதயி மெறா

9 என மா தி

உைதயினா# அவ ேதைர உ .8னா.
இ,திரசி- ேபக4 Rட மெறா
ேப ஓ ஆயிர

Rட- ெப

6.18.127

ேதேரறி இல5வ ேம# அ ; ெசாாித#

மணி

ஏய ேத இைமபி இைட ஏறினா;

Hயவ @ட ேதா4 இைண ேம# @ட
தீய ெவ/ கைண ஐ ப- சி,தினா.

6.18.128

இ,திரசி- ஏறிவ,த ஆயிர,ேதகைள0 இல5வ அழித#
ஏறி ஏறி இழி,த- அ#லா# இக#

ேவ ெசதில ெவயவ; ?ர2
ஆ ேகா8 பகழியி ஐ இ
L ேத ஒ

நாழிைக Lறினா.

6.18.129
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ேதவகளி மகிA(சி ஆரவார
ஆசி 9றின; ஆதன; ஆமல
?சி ?சி வண/கின; விணவ
ஊச# நீ/கின; உதாிகெதா7
H@ ?சின; ந# ெநறி -னினா.

6.18.130

அரக ?ர ேபா5 3,-த#
அகணதி ஒ ஆயிர

ஆயிர

மிக ெவ/ க அரக அ ?ரேனா7
ஒக இப ஒ வழி ஊணினா

;5 3,தின ேபாாிைட ெபாவா.

6.18.131

எதித அரகாி இய#;
ேதர ேதாி இ&ளிய ெச

3க

கார காாி இ8பின கைடயி
தார தாரணி0

வி@ ;

தவA

ேபர ேபாி 3ழ5 அன ேப(சினா.
அவத

6.18.132

ேபாரார வார

பாத பாத திைசெதா

பமைழ

ேபாத வான என இ8 ேபா- எழ
ஆத ஓைச0

Hத ஓைச0

அ ெபா7 ெவ பைட

விணிைன Hதவா#.

-க4 எ<த5ாிய ேதக4 ஓட&
ஆளி ஆதன வா4 அாி ஆதன

-க4 எழாைம

6.18.133
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9ளி ஆதன 5Eசர

ஆதன

வாளி ஆதன ேத இவ ம தல
Hளி ஆதிலதா# பிண

-னலா#.

6.18.134

இ,திரசி- எத அ ;கைள இல5வ வில5த#
வ,- அைண,த- ஓ வா4 அாி வா& ேத
இ,திரதைன ெவறவ ஏறினா;
சி,தின சர மாாி திைசதிைச;
அ,தி வண ஓ அ பி அகறினா.

6.18.135

@றியி ,த அரகைர இல5வ அழித#
@

வ,- பட,த- ெதாட,தவ

எகிறன எத எறி,தன
அ உதி,தன; ஆயிர
ஒைற ெவ

வதைல

கைணேயா7

உ டவா#.

6.18.136

ேபாகள கா.சி (8269-8271)
5ட கிட,தன. பா ; என; ேகா4 மதி
திட கிட,தன; சி,தின ேததிர4;

பட கிட,தன ப# பைட ைகயின
கட கிட,தன ேபாற களதிேன.
5டல/கF
கட நா>

கட மா த

ஆர3

6.18.137

ேகாைவ0

கழP கவச3

?ச தல- உ5

வி தலதினி மீ என ?A,தவா#.
அரக ைம,தைன ஆாிய அ பினா#
கரக Lறி எதிெபா

கடக

6.18.138
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சிர ெகா7/5ைவ 5 திர.8னா
இரக

எதி ெவ/கால2

எEசேவ.

6.18.139

அ2ம விைளதேபா (8272-8775)
வா#ெகா7; H& ; -ைக5 ; வி.7

@

எ ; வானி எ7- எறி0 ; எதி

உ ேமா- ; உைத5 ; உ5மா#
ெகாற வி#= அ ஏறிய 9றேம.
பா5

6.18.140

அEச; உ5 ; பக.8னா#

H5 ேவைலைய; ேதா4;ைட ெகா.8 நி
ஆ5 ; ஆயிர
ஈ5
மா&
R&

ேதபி8- அ

ைகயா#

ஐய அ ஏறிய யாைனேய.
யாைன0 வாFைட தாைன0

நீ

;ைனதளி

என

H& ; அ4ளி பிைச0 ; -ைக5மா#
ேசவக தொி,- ஏறிய சீயேம.
உரக
இரத
சரத

6.18.141

6.18.142

Rட உ ைள ெபா ,தின

ஆயிர

‘ஏ ‘எ2

மாதிைர

ஆக தைரபட( சா7மா#

வரத அ உவ,- ஏறிய வாசிேய.

6.18.143

மய/கி ?A,த வானர தைலவ ெதளி,தெ<த#
அ இடதினி# ஆ ம ,தா# அழ#

ெவ விடதிைன உடவ மீெடன
எ இடதி2
தெ அட5

?A,த இனதைல

வ=யவ ேதறினா.

6.18.144
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ெதளி,த வானர ேபா ெசத# (8277-8278)
ேதறினா க ெந ; உக( சீறினா;
ஊறினா வ,- இளவைல ஒறினா;
மா மா மைல0
L

விகட

ஆயிர3

மர/கF

ெகா7 Lறினா.

6.18.145

உற மரெனா7 ெவ; இன

;கட உற ெபாதன ேபாவன

-க4 தவ ெதாழி# ெச-ைற க மிய
சகட

ஒதன தா அணி ேத எலா .

6.18.146

அ/கத இ,திரசிேதா7 ெபா த#
வா= ைம,த ஓ மாமர

வா/கினா

கா= வ,த அரகைன ‘கா; இேபாP

உ உயி உப- ;5 ‘எனா

ேம# இவ,- ெந ; உக ?சினா.

6.18.147

அ/கத ?சிய மர இ,திரசிதி ேதைர அழித#
‘ஏ அழித- ெசதவ ஈ7 எழி#
சீ அழிதவ ஆ

‘என ேதவக4

ஊ அழித உயவ= ேதாளவ

ேத அழி- ஓ இைமபிைட( ெசறதா#.
ேதவக4 மகிAத#
அ,த ேவைலயி ஆ- எ<,- ஆ8னா
சி,ைத சால உவ,தன ேதவக4

6.18.148
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‘த,ைத த,ைத ப7 உற சழ5 எலா
எ,ைத தீதன எப- ஓ ஏ பலா#.

6.18.149

ெவற அ/கதைன இ,திரசி- ெந /5த#
அழி,த ேதாி நி அ,தர- அகணஎ<,- ம ஓ இரத உ ஏறினா

‘கழி,- ேபாகைல நி#! என ைககைண
ெபாழி,- ெசறன தீ என ெபா/கினா.
இ,திரசிதிைன ஏைனவானர

6.18.150

BA,- ெகா4Fத#

இ,திர மக ைம,தைன ‘இ உயி

த,- ேபாெகன( சாரPறாதைன
வ,- மைறய வானர ?ர

3,- ேபா5 3ைற3ைற 3றினா.

6.18.151

BA,-ெகாட வானர மர 3த=யவைற ?@த#
மர3

5

கர3

ஆளி0

சிர3
சர3

ேத

ம8,த அரகத

;ரவி0

திகாி

வாாி க8யவ

தாAதர ?சின தாகினா.

6.18.152

இல5வ அரக பலைர அழித#
அைனய காைலயி# ஆயிர

ஆயிர

விைனய ெவ/க அரகைர விணவ
நிைன0
மைன0

மாதிர- ஆ உயி நீகினா

வாA&

உறக3

மாறினா.

த ேசைன அழியகட இ,திரசி- சீத#

6.18.153
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ஆைன0

தாைன0

தட,ேத

த ஆ உயி

பாி0 ப.ட தைமைய

மான ெவ/ க அரக மன ெகாளா

ேபான ெவறிய தீ என ெபா/கினா.

6.18.154

இ,திரசிதி ேத இரத ெவ4ளதா# ஈகப7த# (8287-8288)
சீ தட ெப E சி#= அ

ேதாிைன

கா- நிற இ வைர கடன

ஆத த ெப E ேசைனெகா7 அடேம#
ஈத ேசாாி பரைவ நி ஈதலா#.

6.18.155

ேந ெசலா- இைட நிறன நீ4 ெந7/
கா ெசலா; இ 4 சீறிய க அக#

ேத ெசலா-; வி@ பிைட( ெச#வ- ஓ
ேப ெசலா-; பிணதி பிறகேம.
அவி வாிட

6.18.156

இ,திரசி- இல5வ வி#?ரைத வியத#

அ த அய# நிற அரகைர
ஒ வா43க

ேநாகி ‘ஒ விலா

ந ந பைட நாப- ெவ4ள3

ெகா நிறப8! ‘என 9றினா.

6.18.157

இ,திரசி-5 அரக மெமாழி
ஆய ?ர
நீ0

‘ஐய! அம தைல

நாப- ெவ4ள ெந7

பைட

மாய ெவ/ கைண மாாி வழ/கிைன
ஓ& இ# ெவEெச

ஒ5 ‘எ ஓதினா.

6.18.158
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இ,திரசி-

இல5வ2

எதி எதி ெபா த#

வ,- ேந,தன மா தி ேம#வ
அ,தி வண2

ஆயிர

ஆயிர

சி,தினா கைண; ேதவைர ெவறவ
G,த G,த 3ைற 3ைற Lறினா.

6.18.159

இ,திரசி- வானரைர அழித#
ஆ

L

ஏ<

அப-

ஆயிர3

ஐ ப-

கைண Lகி வ,-

ஊறினாைர உண& ெதாைல- உயி
ேதறினாைர ெந7 நில ேசதினா.

6.18.160

@கிாீவ 3த=ேயா தளவ-க7 இல5வ கைண ெதா7த#
கதிாி ைம,த 3த=ன காவல

உதிர ெவ4ளதி ஒ#கி ஒ-/கP
எதிாி# நிற இராவணி ஈ7ற

ெவதிாி கா.7 எாிேபா# சர
இ,திரசி- தளதP

விதினா.

6.18.161

இல5வ அரகைர அழிதP

உைள& ேதாற இராவணி ஒ#கினா;
கிைளயி நிற இ வ கிைளதP

அள& இ# ேசைன அவிதர ஆாிய5

இைளய ?ர @7சர

ஏவினா.

இல5வ அ பினா# அரகக4 ப.டபா7 (8295-8301)
ெதாிகைண மாாி ெபய, ேதகF , சிைன ைக மா& ,
பாிகF , அரக தா3 , ப.டன கிடக கடா

6.18.162
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இ வ

நிறா; ம அ/5 இராகத எ2

ேபரா

ஒ வ

நிறா இ#ைல; உ4ளவ ஓ8 ேபானா.

6.18.163

ஓ8னா அரக தணீ உ நைச உல,த நாவ,
ேத8னா, தொி,- ைகயா# 3கி=ைன 3க,- ேதகி,
பா7 உ ;க4 ேதா

ப@ ;ன# பாய பாய,

?8ன சிலவ; சி#ேலா, ெபறில, விளி,- ?A,தா.

6.18.164

ெவ/கைண திற,த ெமய, விளி,தில, விைர,- ெசறா,
ெச/5ழ# கைற ேசார தொிைவய அரற, ெதவ
ெபா/5R

ப4ளி ;கா; அவ ட# ெபா ,த ;#=

அ/5 அவ ஆவிேயா7

த

உயி ேபாகி அறா.

6.18.165

ெபாறிெகா7 பகழி மாப ேபாயின, இட/க4 ;கா,
மறிெகாF சிவ த ைம, மள @ற த ைம,

‘5றிெகாF

‘எ 9றி, அவ3க

5ைழய ேநாகி

ெநறிெகாF 9ைற ேநாகி ஆ யி ெந8- நீதா.

6.18.166

தாமைர கண த பி தைம ஈ- ஆகி ெமேய

ேவ , அைர கணதி இ ஊ; இராவணி விளித 3ன
மாமர கானி#, 5றி#, மைற,தி
ேபா

; மைறய வ#ேல

‘என தமைர( ெசா#=, சில உட# -ற,- ேபானா.

வைர உட ம-ைக ேமனி ம ம-, வ4ள# வாளி

இைர உ7 -யில, ெசறா, ‘வா/கி8, இறப
பிைர உட பா= உ4ள

6.18.167

‘எபா,

பிறி-ற, பிற3 ெசா#லா

உைர உட ந#ேலா என, உயி- உயி-, உைழப- ஆனா.
ேதாிைட( ெச#லா, மான ;ரவியி# ெச#லா, ெச/க

6.18.168
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காாிைட( ெச#லா, கா= கா# என( ெச#லா, காவ#
ஊாிைட( ெச#லா, நாணா#, உயிாிேம# உைடய அபா#,
ேபாாிைட( ெச#லா, நி ந7/கின, ;ற-

ேபாகா.

6.18.169

இ,திரசிதி கவசைத இல5வ ?A-த#
ெநாதினி ெச 98, இராவணி உைளைவ ேநாகி,
ெவதினி# ெகா ?Aப# எப- ஓ ெவ5ளி ?/கி,
ெப-ழி ெப0

மாாி அைனயவ பிண/5 9றி

ைகயினி# ெபாிய அ பா#, கவசைத கழி- ?Aதா.
-மிரா.ச2

மகாபாாி@வ2

6.18.170

இல5வேனா7 ெபா த#

‘கவசைத கழி- ?Aப கா; கட இ ஆகி,
அவசைத அைட,த ?ர அறி&

-ைணயி ?ர,

-வசதி ;ரவி திேத க8-ற H8, யா
திவசதி 38- , ெவ ேபா ‘ என( சின

இல5வ அவி வைர0

இ

தி கி( ெசறா.

6.18.171

ெகா#Pத#

மா தி ேமP ஐய மாபி2

ேதாளி ேமP

ேதாின இ வ ெசறா, ெச,தழ# பகழி சி,த,

ஆாிய வாைக வி#P அ(@ உைட ேத
ஊ5வா உயி
அவி வ
இ வ
உ

அேத

ெகாடா; ;ரவியி உயி

உடா.

த7ெகா7 அ2மேனா7 ெபா த# (8305-8306)

இழ,த வி#லா, எ<3ைன வயிர தடா,
என க8தி ஓ8, அ2மைன இைமபி உறா,

ெபா கன# ெபாறிக4 சி,த ;ைடதன; ;ைடதேலா7 ,

6.18.172
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ப வ= கரதினா# த7 இரைட0

பறி- ெகாடா.

6.18.173

த7 அவ ைகய- ஆய தைமைய தகணாள,
கடன; க7, ெசய லாவ- ஒறா2

காணா;

‘ெகாடன எறி,- ந ைம ெகா#P ‘எ, அ(ச
உட ெசE ேசா

ெகாடா,

ேநாகா, உயி ேக உதவி ெசதா.

6.18.174

வானர ?ரக4 மயக, ெதளி,- எ<த#
கா வ,- அைசதலாP , கால

5றி இைம 5றிதலாP ,

9 வ,- ஆவி ெகா4F
ேதற
ஏற3

அ#லாைம யாP ,

வ,- எதி, நிற மயக3
வ=0

ேநா& தீ,தா;

ெபறா; எ<,தன ?ர எ#லா .

எ<,த வானர?ர ேபாராரவார

6.18.175

ெசத#

அ/கத, 53த, நீல, சா பவ, அ க ைம,த,
ப/க

இ# மயி,த த பி, சதவ=, பனச 3னா(

சி/க ஏ அைனய ?ர யாவ
ம/கல

சிகர

ஏ,தி,

வாேனா ெசா#ல, மைழ என ஆ- வ,தா.

6.18.176

வானர ?சிய 5ற/கைள இ,திரசி- சினபினமா5த#
அதைனேயா

, 5ற

ஒதன, ெந ; ?@
‘இதைன ேபாP

ெச0

சிதிர வி# வேலா2
Bாிய மைறத#

உ

அள; இல, அசனி ஏேறா7
என ஒ /க உதா;

இக# ‘எனா, 3வ# எதி,

சின பின/க4 ெசதா.

6.18.177
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மர/கF

மைல0 க#P

மைழ என வழ/கி, வ,-

ெந /கின; ெந /க க7 , ஒ

தனி ெநE@ , வி#P ,

சர/கF , -ைணயா நிற நிசாசர தனிைம ேநாகி,

இர/கின என, ேம#பா# 5;5 இரவி நிறா.

6.18.178

இ 4 பர&த#
‘வாழிய ேவத

நா5

ம23த# வ,த LP ,

ேவ4வி0 , ெம0 , ெதவ ேவதிய விைழ&

ஆழி அ

கமல ைகயா ஆதி அ

ஏைழய உ4ள

ஆ5 ,

பரம ‘எனா

என, இ டன திைசக4 எ#லா .

6.18.179

விைர,- ெகா#லாகா# இ,திரசி- வி@ பி# எ<,- ெவ#வா என ?டண

ெசா#Pத#

‘நாகேம அைனய ந ப! நாழிைக ஒ நா5
பாகேம கால ஆக ப7திேய#, ப.டா; அேற#,
ேவக வா4 அரக கால

விைள,த-; வி@ பி வEச

ஏ5ேம#, ெவ#வ ‘எப-, இராவண5 இளவ# ெசானா.

6.18.180

இல5வ இ,திரசிதி ேதைர அழித#
அதைன ?ர ேமP ஆதைக அ2ம ேமP ,
எதைன ேகா8 வாளி மைழ என எயா நிற
விதக வி#=னாைன ெகா#வ- வி

பி, ?ர

சிதிர ேதைர ெதவ பகழியா# சிைத- ?Aதா
இ,திரசி- விமிைச எ<த#
‘அழித ேத அ<,தா 3ன , அ ெபா7 கிட,- ெவ பி

6.18.181
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உைழ- உயி வி7வ- அ#லா# ‘உெச

ெவேறா

‘எ

பிைழ- இவ ேபாவா அ#ல பாசதா# பிணிபி ‘எனா

விழி- இைமயாத 3ன

வி#ெலா7

வி@ பி# ெசறா.

6.18.182

இ,திரசி- விணிைட விைர,தைமக7 ேதவ அE@த#
‘ெபா 5லா
வகலா

மி 5லா

ேமனி ைம,த தெனா7 ;கAத5 ஒதா

இயறி நிறா, மெறா

மனத ஆகி,

கழ# கா# ?ர விணிைட விைர,த தைம

எ ெகாலா ! ‘என அEசி வானவ இாிய# ேபானா.

6.18.183

இ,திரசி- ேமகமடலதிகபா# நிற#
தா/5 வி# கரத Hணி த<விய ;றத த24

ஓ/கி உ எாியா நிற ெவ5ளிய உயிப தீய,
தீ/5 இைழபவக.5 எ#லா

சீாிய, மாய( ெச#வ,

?/5 இ 4 பிழ பி, உ ப ேமகதி மீதி ஆனா.

6.18.184

இ,திரசி- G>ட ெப7த#
தணி& அற ப7 ெசத தவதி2 , த மதா2 ,

பிணி அபவாி# ெபற வரதி2 , பிறபினா2 ,
மணிநிற- அரக ெசத மாய ம,திரதினா2 ,
அ> என( சிறிய- ஆ/5 ஓ ஆைக0

உைடய ஆனா.

இ,திரசி- நாகபாச பைடைய எ7த#
வா/கினா மலாி ேமலா, வானக மணிநீ க/ைக
தா/கினா, உலக, தா/5

சகரதவ, எறாP ,

?/5 வா ேதாைள ?கி ?A- அலா# மீ4கிலாத

6.18.185
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ஓ/5 வா4 அரவி நாம- ஒ

6.18.186

தனி பைடைய உனி.

வானர ஆதP இல5வ ந5தP
ஆயின கால- ஆதா, ‘அம ெதாழி# அEசி, அபா#
ேபாயின ‘எப- உனி, வானர ?ர ேபா#வா;
நாயக5 இைளய ேகா&

அனேத நிைன,-, நகா;

6.18.187

மாையைய தொிய உனா, ேபாெதாழி# மாறி நிறா
இல5வ அ2ம ேதாளி# நி இற/கி இைளபாத#
அ- கண-, அ2ம ேதா4நி ஐய2

இழி,-, ெவய

க- வ=( சிைலைய ெவறி அ/கத ைகய- ஆகி,
3-5 உற( ெச நிற கைண எலா 3ைறயி வா/கி,

6.18.188

வி- வி-; ஆறPறா, விைளகிற- உண,திலாதா.
இ,திரசி- நாககைணைய வி7தP

அ- இல5வைன க.7தP

வி.டன அரக ெவய பைடயிைன; வி7தேலா7 ,
எ.8ேனா7 இர7 தி5

இ 4 திாி,- இாிய ஓ8,

க.8ன- எப மேனா, கா5த5 இைளய காைள
வ.ட வா வயிர தி ேதா4 மைலகைள உைளய வா/கி.
இல5வ நாககைணயா# க.77 களைத0 விைண0
இ5ற பிணிதேலா7 , யாைவ0

6.18.189
ேநா5த#

எதி,த ேபா-

ம5ற கடவா அ#ல; மாய எ உணவா அ#ல;
உ5ைற -ப

இ#லா; ஒ7/கின; ெசவ- ஓரா,

அ 5ைற களைத ேநாகி, அ,தர

அதைன ேநா5 .

6.18.190
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இ,திரசிைத பி8க எ<

அ2மைன0 அகைண க.7த#

காPைட( சிவ, ‘மாய க4வைன கணதி காைல
ேம# விைச- எ<,- நா8 பி8ெப ‘எ உ5

ஏ#;ைட பாச , ேம# நா4 இராவண ;யைத வா=

ேவைல,

வா# பிணி தென, @றி பிணித- , வயிர ேதாைள.

நாககைண மறவகைள0
மைறேயா தைம0 எ#லா

6.18.191

க.7த#
வா4 எயி அரவ

வ,-,

@றின; வயிர Hணி, மைலயினி, ெபாிய ேதா4க4,

‘இறன, இற என, இகின; இளகா உ4ள

தெெறன உைடய ?ர இ ,தன, ெசவ- ஓரா.

6.18.192

க.7ட வானர ெசய# (8325-8329)
மைல என எ<வ; ?Aவ; மணிைட ;ர4வ; வானி#

தைலகைள எ7- ேநாகி, தழ# எழ விழிப; தாவி

அைலகிள வாலா# பாாி அ8ப; வா ம8ப; ஆைம(
சிைலயவ5 இைளய ேகாைவ ேநா5வ; உ4ள

தீவ

6.18.193

?டண 3கைத ேநாகி, ‘விைன உேட இத25? எப
K8ன க/5# மாைல இ ளிைன 3னிவ; ‘ெமா பி#

ஈ7ற தக ேபாலா ந

எதி ‘எனா ஏ,த#

ஆடக ேதாைள ேநாகி, நைக ெசவ; அ<வ; அEசா.
ஆ, இ- தீக வ#லா? அEசைன பய,த வ4ள#,
மா தி, பிைழதா ெகா#ேலா? எறன, மகி ேநாகி,
?ரைன க7, ‘ப.ட- இ- ெகாலா ! ‘எ வி மி,

6.18.194
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வாகழ# த பி தைம கா>ேமா, வ4ள#? ‘எபா.

6.18.195

எ, ெசற தைம ெசா#=? எA வ= அரக எதா,
மி ெசற- அன; வான- உ

இன

?Aவ என,

ெபா ெசற வ8 பி வாளி, ;ைகெயா7 ெபாறி0
3ெசற 3-கி# பாய, பி ெசற மாப

சி,தி,

உற.

6.18.196

மைல தைல கால மாாி, மறி- எறி வாைட ேமாத,
தைல தைல மய/கி ?<

தைமயி, தைலக4 சி,- ,

ெகாைல தைல வாளி பாய 5 அன 5வ& ேதாளா

நிைலதைல 5ைல,- சா,தா; நிமி,த-, 5 தி நீத .

6.18.197

அ2ம இல5வ25 உற-க7 ந7/5த#
ஆயிர ேகா8 ேமP அ ; த ஆக H7
ேபாயின ேபாதீ எாி சித

ஒ

-8தில; ெபா-, மான

ெச/க அEசைன சி/க , ெதவ

நாயக த பி5 உற -ய @ட ந7/5கிறா.

6.18.198

அ/கத நிைல
ேவ உள ?ர எ#லா
L

ஆயிர3

?A,தன, உ மி ெவய

வாளி உட# இைட Gைழய, ேசாாி

ஆேபா# ஒ<க, அண# அ/கத அன,த வாளி

ஏறிய ெமயேன2 , இ ,தன இைட,- இலாதா.

@கிாீவ நிைல
கதிரவ காத# ைம,த, கழ# இள

ப@/ கா அன,

எதி எதி பகழி ைதத, யாைகய, எாி0/ கண,

6.18.199
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ெவதி ெந7/ கான என ேவகிற மனத, ெமய,
உதிர ெவ/கடP4 தாைத உதிகிறா தைன0

ஒதா.

6.18.200

இல5வ நிைல
ெவ; ஆ
ஒ; ஆ

பாச

?கி, ெவ/ கைண -ைள5

ெமய,

இ#லா த பி உண,தி ,- இன# உபா,

‘இபாச

மா5 மாய , யா வ#ெல ‘எப- ஓ,-

அபாச

?ச ஆறா- அழி,த ந# அறி& ேபாறா

6.18.201

இல5வ Bாிய ேபா ேதாத#
அ ; எலா

கதிக4 ஆக, அழி,- அழி,- இழி0

ஆக(

ெச ;ன# ெவயி=# ேதாற, திைச இ 4 இாிய, சீறி

ப ; ேப ஒளிய, நாக , பறிய ப8வ ேதா7
உ ப நா7 இழி,- ?A,த ஒளியவேன0

ஒதா.

6.18.202

இ,திரசிதி நிைல
மய/கினா வ4ள# த பி; மைறேயா 3
3ய/கினா; ேமனி எ#லா

தய/5 ேப ஆறலா2

மைண

K8னா அரக Kாி

த உட# ைதத வாளி5

உய/கினா, உைள,தா வாயா# உதிர நீ உமிழா நிறா.

6.18.203

இ,திரசி- இராவண மைன5 ஏ5த# (8336-8338)
‘ெசாற- 38ேத; நாைள, எ உட# ேசாைவ நீகி,
மற-

38ேப ‘எனா, எணினா, ‘மனிச வாAைக

இற-; 5ர/கி தாைன இற,த-, எ இர7 பாP
ெகாற ம/கல/க4 ஆப இராவண ேகாயி# ;கா.

6.18.204
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ஈ5 உைட பகழி மாாி இல5வ என நிற
நீகைட ேமக

தைன நீ/கி0 , ெச வி நீ/கா,

வா5 இைட ம-ைக ெகா/ைக, மணி5 3வ# மாத
ேபா கைட க /க வாளி ;ய,ெதா
ஐஇ

ெபாழிய ;கா.

6.18.205

ேகா8 ெச ெபா மணி விள5 அ ைக ஏ,தி

ைம அ வான நா.7 மாத
ைப அர& அ#5லா

, மைற நா.7

பலா7 இைச பரவ, த/க4

ைதயல அ5 Hவி வாAதின த<வ, சா,தா.

6.18.206

த,ைத5 த ெவறிைய தொிவி- இ,திரசி- த மைன ;5த#
த,ைதைய எதி அ ஆ/5 உள தைம எ#லா
சி,ைதயி உணர 9றி, ‘தீ தி, இட நீ; எ,தா!

ெநா,தென யாைக; ெநாதி ஆறி, ேம# Gவ#ெவ ‘எனா,
;,தியி# அ2க

தீபா, த2ைட ேகாயி# ;கா.

6.18.207

இல5வ 3த=ேயா நிைலைம க7 ?டண வ ,-த#
இதைல, இன# உற ?டண இைழப- ஓரா,
ம- தயிாி உ4ள

மகின, மய/5 கிறா,

அதைல ெகா8ய எைன அ.8ல; அளியேத நா;
ெசதிெல; வ=ெய நிேற ‘ எ ேபா ைவய

ேச,தா.

?டண வா திற,தரற# (8341-8344)
‘பாசதா# அனக த பி பிணி; உட ப8ைய க7
ேநசதா எ#லா

?A,தா; யா ஒ

தமிய நிேற;

ேதசதா, எைன எென சி,திபா! ‘எ, தீ0

6.18.208
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வாசதா மாைல மாப வாதிற,- அரற# உறா

6.18.209

“ெகா#விதா, உடேன நி அ/5 “ எபேரா? “ெகா7 ேபானா
ெவ#விதா, மகைன ‘‘ எ பகவேரா ‘‘விைளவி5 எ#லா
ந#விதா நட,தா 3ேன ‘‘ எபேரா? நய,ேதா த த

க#விதா

வாைத ‘எ கைரவிதா உயிைர கேபா#

‘ேபா அவ ;ாி,த ேபாேத ெபா
ேதெரா7
?ர

அ

6.18.210

வயிர தடா#,

;ர7 ?ழ( சி,தி, எ சி,ைத ெச;

3 தொிேத அ#ேல, விளி,திேல; ெம=,ேத இEஞா

ஆ உற& ஆக தேக? அளியேத, அ<,- கிேற
ஒ- அைல-, ஒக ?8, உவி2

6.18.211

உவி- உ4ள

ைக தைல ெந#= ேபால கா.8ேல; கழி,அதைல5 அ#ேல யா, இ ‘அவய

இ#ேல;

‘எ அைட,-நிற

இதைல5 அ#ேல; நிேற இ தைல ெகா4ளி ஒேப.

6.18.212

அனல ?டணைன ேதத#
அைனயன பல&

‘விைன0ள பல&

பனி, ஆ5=- அர வாைன,
ெசய தகன; ?ர! நீ0

நிைன& இலா ேபால ெநEச

ெநகிAதிேயா? நீதி! ‘எனா,

இைனயன ெசா#= ேதறி, அனல ம இைனய ெசதா
அனல நிகA,த-9ற இராம -யகடP4 ஆAத#
நீ இவ இ தி; யா ேபா ெந8யவ5 உைரெப ‘எனா,
ேபாயின, அனல; ேபா, அ ;ணிய ெபாலெகா4 பாத
ேமயின வண/கி, உற விைன எலா இய பி நிறா;

6.18.213
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ஆயிர

ெபயாினா2

அ ,-ய கடP4 ஆA,தா.

6.18.214

இராம இல5வ5 ேந,த- ேக.7 ேத ;த#
உைரதில ஒ

தைன உண,தில உயி

கைரதில கணி# நீைர க8ல யாஅைரதில உலக எ#லா

ஓட

கணா#;

அ/ைகயா# பறி; ெபா/கி

இைரதில, ‘உள ‘எ எணி இ ,தன வி மி ஏ/கி
ஏ/கியி ,த இராம ேபாகள

6.18.215

ேசத#

வி மின ெவ- பி ெவ- ஏ/கின, இ ,த ?ர

‘இ 3ைற இ ,- ெசவ- யாவ-

ெபா

எ2

வி மேலா7

இ# ‘எ எணி,

ெபா ெகன எ<,- ேபானா

தெ 3ைற -ற,- ெவற ெச/கள ம /கி ேச,தா.
ேபாகள
இழி,- எ<

6.18.216

இ 4 BA,தி த#
காள ேமக , எறிகட# அைனய ம

ஒழி,தன, நீல வண
பிழி,- அ- கால

உ4ளன எ#லா

ஒக

ஆக காளிைம பிழ ; ேபாத

ெபாழி,த- ேபாற- அேற ெபா/கி இ 4 க/5# ேபாைவ.

6.18.217

இராம அனல பி# இ ைள அகற#
ஆ இ 4 அன- ஆக, ஆயிர நாம- அண#,
சீாிய அன= ெதவ பைடகல தொி,- வா/கி,
பாாிய வி7தேலா7 , பைக இ 4 இாி,- பாற,
Bாிய உ(சி உறா# ஒததா# உலகி Bழ#.
இராம ேபாகளைத கா>த#

6.18.218
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பைட உ பிணதி ப ம# ப பத

-வறி, ப#ேவ

இைட உ 5 தி ெவ4ள-, எறிகட# எ<நீ ெபா/கி,

உைட உ தைலைக அண# உயி எலா
கைட உ கால- ஆ<

ஒ /கி உ>

6.18.219

உல5 அன களைத கடா

இராம இல5வைன கா>த#
பிண

ெப / 5றிV7 , 5 தி நீ ெப கிV7 ,

நிணெப E ேசறி V7 , பைடகல ெந கி V7 ,

மண ெப / களதி# ேமா8 ம/கல வாAைக ைவபி#
கணதிP

6.18.220

பாதி ேபாதி# த பிைய( ெச கடா.

இராம இல5வ ேம# ?A,- அ<- அரற# (8353-8354)
அயவ ஆைக தேம# வி<,-, மா; அ<,த ;#=,

‘உயல ‘என ஆவி உயி- உயி-, உ 5கிறா,
ெப இ

தாைரகண; ெப ,-ளி பிற/க, வானி

6.18.221

ெவயவ தைன( ேச,த நீ#நிற ேமக ஒதா.
உைழ5 ; ெவ- உயி5 ; ஆவி உ 5 ; ேபா உண&, ேசா

இைழ5வ- அறித# ேதறா, ‘இல5வா! இல5வா! ‘எ,

அைழ5 ; த ைகைய வாயி, Kகி ைவ-, அய5 ; ‘ஐயா!
பிைழதிேயா! ‘எ2

ெமேய பிற,ேத0 பிற,திலாதா.

இராம2ைடய தாைம( ெசய#க4
தாமைர ைகயா# தாைள ைதவ

; 5ற/ைக த.7 ;

Hமல கைண ேநா5 ; ‘மாபிைட -8; உ7 ‘எனா,

ஏ3 ; வி@ ைப ேநா5 ; எ75 ; த மபி# ஏ ;

;

6.18.222
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Rமியி# வள- ; ‘க4வ ேபா அகறாேனா? ‘எ2

6.18.223

இராம2ைடய ?ர5றி;க4 (8356-8357)
வி#=ைன ேநா5 ; பாச விசிபிைன ேநா5 ; ?யா

அ#=ைன ேநா5 ; வான- அமரைர ேநா5 ; பாைர
க#Pவ ேவேரா7 எ2 ; பவள வா கறி5

மேறா

ெசா#=ைன ேநா5 ; தெபா ;கழிைன ேநா5

?ரைர எ#லா

ேதாளா

6.18.224

ேநா5 ; விதியிைன ேநா5 ; ?ர

பார ெவE சிைலைய ேநா5 ; பகழிைய ேநா5 ; ‘பாாி#

யா இ-ப.டா ‘எேபா# எளிவ,த வண ? ‘எ2 ;

ேநாி-, ெபாி- ‘எ ஓ-

அளைவயி நிமிர நிறா.

6.18.225

இராம ?டணேனா7 ெநா,- ெகா4Fத#
“‘எ7தேபா, இல/ைக ேவ,த ைம,தேனா7 இைளய ேகா&5

அ7த- ‘‘ எ எைன வ#ைல அைழதிைல, அரவி பாச
ெதா7த ைக தைலயிேனா7

-ணி- உயி -ைடக; எைன

ெக7தைன; ?டணா! நீ ‘ எறன ேக7 இலாதா.
?டண தா ெசா#லாைம5 காரண

6.18.226

9த# (8359-8364)

அ உைர அ ள ேக.டா, அழிகிற அரக த பி

‘இ வழி, அவ வ,- ஏப- அறி,தில ; எதி,த ேபா- ,
“ெவவழியவேன ேதா5 “ எப- வி

ெதவ வ பாச

பி நிேற,

ெசத ெசய#, இ,த மாய( ெசைக.

‘அ அதிகாய ஆைக, தைல இல- ஆகி, ஆட

6.18.227
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ெவறிய ஆய ?ர மீ8ல, “இல/ைக ேம# நா4
ெபறவ எ-

‘‘ எ2

ெபறிைய உனி; பி ேபா-,

உறன ைம,த; தாைன நாப- ெவ4ள ேதா7 .
‘ஈ7, ந

ேசைன ெவ4ள

6.18.228

இ பதி இர.8 மாள,

H8ன, பகழி மாாி; தைலவக4 ெதாைல,- ேசார,
K7 எ< ேபாாி#, பாாி# 3ைற3ைற 38தா; பின,
ஆதைகேயா7 ஏறா, ஆயிர

மட/க# ேதரா.

‘அ2ம ேம# நிற ஐய ஆயிர

ேத

த2 வல

6.18.229

மாய,

கா.8, பிைன, நாப- ெவ4ள தாைன

பனி என ப7வி-, அனா பலைத0 ெதாைல-, “ப.டா

இனி ‘‘ என வயிர வாளி, எ இல, நிறதி எதா.

6.18.230

‘ஏ உட ப5வா ஊ7 5 திநீ இழிய நிறா,
H&ட தாைன 3

பட, ஒ

தமிய ேசாவா;

“ேபா&ட- எனி, ஐய! ;ண5வ மாய

“ எ,

பா&ட கீதி யா25 உணதின; பாிதி ப.டா.

6.18.231

‘மாயதா# இ ட- ஆழி உல5 எலா ; வEச, வானி#
ேபா, அதா2ைடய வEச வரதினா# ஒளி,-, ெபாயி
ஆயதா பாச

?சி அயவிதா, அ பி ெவ ;

காயதா ‘என( ெசா#=, வண/கினா, கP<
?டண, யா
பின

கணா.

இற,தில எ இராமைன ேதத#

வண/கி, ‘ஏ- , பிைழதில ெப ம! யா

இ உயி -ற,தா அ#ல, இகிய பாச
;# Gைன பகழி5 ஓ0

இறா#

தரதேரா? ;ல பி உ4ள

6.18.232
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இன# உ அயர#; ெவ#லா- அறதிைன பாவ

‘எறா.

6.18.233

நாகபாசைதபறி நீ உண,தைத உைர என#
‘யா இ- ெகா7த ேதவ? எைன ஈ-? இதைன தீ5
காரண

யா-? நினா# உண,த- கழறி கா ‘எ,

ஆாிய வினவ, அண# ?டண, ‘அமல! சால(

சீாி- ‘எ, அதைன, உ4ள பாி@ எலா , தொிய( ெசானா
?டண 9
‘ஆழி அ

6.18.234

பாசதி வரலா

ெச#வ! ப7 இ அக=ட

அளித அண#

ேவ4வியி# பைடத-; ஈச ேவ8ன ெப, ெவறி

தாA& அ சி,ைதேயா5 தவதினா# அளித-; ஆைண!
ஊழியி நிமி,த கால- உ மின-; ஊற

ஈதா#.

6.18.235

பாசதி ஆற#
அனத ஆற# அேற ஆயிர

கணினாைன

பி உற வயிர தி ேதா4 பிணித-, ெபய- ஒ எணி
எ, இனி? அ2ம ேதாைள இகிய- இதனா# ஆ7 ;

ெபா2ல5 ஆF
பாச

நீ5

ெச#வ

-ற,த-, ;லேவா எ#லா .

6.18.236

வைகயில- எற#

தா வி8 வி7த# அறி( ச-3க 3த#வ ஆய

வா வி8 விடா-; ம, இ மணிைன எணி எேன!
ஊ விட, உயி ேபா நீ/க, நீ/5 ; ேவ உதி இ#ைல;
ேத வி7 -ளப தாரா! இ- இத ெசைக ‘எறா.

6.18.237
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இராம சின,- 9த# (8370-8372)
‘ஈ,-ள ேதவேமேல எ<ெகேனா? உலக
தீ,- உக Lறி, யா2
பா,-, அவ @ற

யா&

தீெகேனா? இல/ைக சி,த

3

ப7ெபேனா? இயற பேபா7

ஏ,த- பகதி ‘எறா, இைமயவ இ7க தீபா.

‘வர

ெகா7- இைனய பாச

6.18.238

வழ/கினா தாேன ேநவ,-

இர/கிட தக- உேட#, இகAகிெல; இ#ைல எனி
உர

ெக7-, உலக

K , ஒ வ ஓ அ பி @.ட

;ர/களி தீ-, காேப ெபா8 ஒ
‘எ பிேய இற5

க8ைக ேபாAதி.

எனி# என5 இனி, இல/ைக ேவ,த

த பிேய! ;கAதா எைன? பழி எைன? அற

ந பிேய எைன( ேச,த நபாி; ந#ல ஆேம,
உ ப

தா எைன?

உலக- உ4ள உயிகF , உதவி பாதா#?

இராமன- சின

6.18.239

6.18.240

மாத#

எ ெகா7 இய பி ‘ஈ7 இ/5 ஒ வ ஓ இ7க ெசய
ெவ, அ

உலைக மாத# விதி அறா# ‘எறா வி மி,

நி நி, உனி உனி, ெந8- உயி- அலக உறா;
த-ைண த பி தேம#, -ைணவேம# தாA,த, அபா.
இல5வ ?யி இராம2
மீ.7

?வதாக எ>த#

வ,- இைளய ?ர ெவ; அன விசய ேதாைள

R.7 பாச

தைன ப#3ைற ;ாி,- ேநாகி,

‘?.8ய- எனி, பிைன ?ெவ ‘எ எ>

ேவத

6.18.241
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ேதா.8யி ெதாடகி# நி5

-ைண ைக மா# யாைன அனா.

6.18.242

க ட வ ைக
இ தைம எ-

அளவிக, நிற இைமேயாக4 அEசி, ‘இ-ேபா

எ தைம எதி 380

ெகா#? ‘ எ 5ைலகிற எ#ைல இதவா,

அ தைம க7, ;ைடநிற அண# கPழத அபி மிைகயா#
சித

ந7/கி, இ-தீர, ெம4ள, இ 4 ஊ7 வ,- தொிவா.

6.18.243

கPழ இற5களி சிற; (8376-8377)
அைசயாத சி,ைத அரவா# அ2/க, அழியாத உ4ள
இைசயா இல/ைக அரேசா7
விைசயா# அ2/க வடேம

அழிவா,

அண# அ 4தைம க7 ெபயவா,

ைவய , ஒளியா# விள/க இைமயா

திைசயாைன கக4 3கிழா ஒ7/க நிைறகா# வழ/5 சிைறயா.
காத/க4 ேகா8 கைடெச கா>

6.18.244

நயன/க4 வாாி கPழ

ேகத/க4 9ர, அயகிற வ4ள# தி ேமனி க7, கிளவா,
சீத

ெகா4 ேவைல அைல சி,த, ஞால

ேவத/க4 பாட; உலக/க4 யா&
கPழ2ைடய ேமனி0

மணி380

இ 4 சி,த, வ,த சிைறயா,

விைன சி,த; நாக

ெம=ய.

6.18.245

(8378-8379)

அ#ைல( @ .8, ெவயிைல பரபி, அக# ஆைச எ/5 அழியா
வி#ைல( ெசPதி, நிலைவ தெ .8, விாிகிற ேசாதி மிளிர,
எ#ைல 5யிறி எாிகிற ேமா=, இைட நிற ேம

எ2

அ

ெதா#ைல ெபா பி மிைசேய விள/5 @டேரானி 3 ைம @டர.
நபா# விள/5 மணி ேகா8ேயா7, நளிேபா-, ெச ெபா 3தலா

6.18.246
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த பா# இைய,த நிழ# ெகா7 அைம,த த<வா- வ,- த<வ,
மி பா# இயற- ஒ 5ற

வானி மிளிகிற- என, ெவயிேலா

தெபா# எ<,-, வடபா# நிமி,- வ கிற ெசைக தொிய.

6.18.247

கPழ இராமைன க7 ெதா<த#
ப#நாக ெசனி மணி ேகா8 ேகா8 பலெகா7 ெசத வைகயா#

மினா# இயற- எனலா விள/5 மிளிR வய/க, ெவயி#கா#
ெபானா# இயற நைக ஓைட ெபா/க, வனமாைல மா; ;ரள,
ெதா# நா4 பிாி,த -யதீர அண# தி ேமனி க7, ெதா<வா
கPழ ெதா<

6.18.248

இய#;

38ேம# நிமி,- 3கிA ஏ ைகய, 3கி#ேம# நிமி,த ஒளியா,
அ8ேம# வி<,- பணியாம# நிற நிைல உனி உனி அழிவா,
ெகா8ேம# இ ,-, இ உல5 ஏெழா7 ஏ< ெதாழநிற ேகாF இலனா,
ப8ேம# எ<,- வ வா, விைர,-, பலகா# நிைன,-, பணிவா;

6.18.249

கPழ விணி# நிேற இராமன- ெதவநிைலைய நிைன,- -திப- (83828393)

‘வ,தா மைற,- பிாிவா# வ ,- மலேம# அயத 3தேலா

த

தாைத தாைத இைறவா! பிற,- விைளயா7கிற தனிேயா!

சி,தா5ல/க4 கைளவா! தள,- -ய9ர# என ெசயேலா?

எ,தா! வ ,த#, உைடயா! வ ,த#, என, இன, பனி ெமாழிவா. 6.18.250
‘ேதவாதி ேதவ பலராP
Kவா- எ, நாF
ேமவாத இப

3,- தி நாம

உல5 ஏெழா7 ஏ<

ஓ- ெசயேலா!

அரசாF

ேமைம 3த#வா!

அைவேமவி, ேமவ ெந7 ?7 கா.ட 38யா!

ஆவா! வ ,தி அழிவாெகா#! ஆ, இ அதிேரக மாைய அறிவா?

6.18.251
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‘எ<வா, எவ5 3தலாகி, ஈ ஒ
வ<வா- எவ5

வர

இைட ஆகி; எ/5

உைளயா,

ஈயவி#ைல; அவரா# வர/க4 ெபவா;

ெதா<வா உண(சி ெதாடராத தைம உ வா மைற,-; -யரா#

அ<வா ஒ த உைளேபாP ! ஆ இ அதிேரக மாைய அறிவா

‘உ ஒக ைவத இ வ5

ஒதி; ஒ வ5

6.18.252

உைம உைரயா;

3 ஒக நிறி; உல5 ஒக ஒதி; 38& ஒகி, எ

38யா;

“எ ஒ5 , இன ெசயேலா இ-? “ எனி# இ 4 ஒ5

எ வி8யா;

அ, ெநாபேமெகா#? பிறிேதெகா#? ஆ இ அதிேரக மாைய அறிவா? 6.18.253
வாA நா4 அளிதி, 38யாம#; நீதி வ<வாம# நிறி மைறயா;
ேபணா, உன5 ஓெபா 4 ேவ7
ஊணா உயி5

உயிராகி நி5

எ; ெபவா அ தி பிைழயா,

உண& ஆதி; ெபணி உ வா

ஆணாகி; மைற அ=யாதி! ஆ இ அதிேரக மாைய அறிவா?
“தா அ,த
ஞான
வான

6.18.254

இ#ைல; பல “ எ2 , ஒ; “தனி “ எ2 , ஒ, “தவிரா

ெதாட,த @ட ‘‘ எ2 , ஒ; ‘‘நயன

ெதாட,த ஒளியா#,

ெதாட,த பத ‘‘ எ2 , ஒ; மைறநாP

அ,த

அறியா-,

“ஆன,த “ எ2 , “அய#“ எ2 ! ஆ இ அதிேரக மாைய அறிவா? 6.18.255
‘மீளாத ேவத , 38விக, நிைன ெமயாக ெமயி நிைன0

“ேகளாக நிறி; பிற ேவ, ேப@ ெக7வாக4 ெசான கடவா;

மாளாத நீதி இகழாைம நி க அபிமான
ஆளா0

உ4ள வறிேயா

வாAதி; அரசா4தி! ஆ, இ அதிேரக மாைய அறிவா?

ெசா# ஒ உைரதி; ெபா ளாதி; Hய மைற0
வி# ஒ எ7தி; சர

ஒ எ7தி; மிளிச/க

6.18.256

-ற,-, திாிவா;
அ

ைக உைடயா!

‘ெகா# ‘எ உைரதி; ெகாைல உ7 நிறி; ெகா8யா உ மாைய அறிேய;

130

அ#ெல நிறி; பக# ஆதி! ஆ, இ அதிேரக மாைய அறிவா?
‘மற,தா0

ஒதி; மறவா0

ஒதி; மயலா

-ற,தா0

ஒதி; -றவா0

ஒதி; ஒ தைம ெசா#ல அாியா;

பிற,தா0

ஒதி, பிறவா0

ஒதி, பிறவாம# ந#5 ெபாிேயா!

யா2

6.18.257

அறிேய

அற தா நித# ஆாி- ஆக! ஆ, இ அதிேரக மாைய அறிவா?
‘விைனவ5 3 உடேன பைடதி; அைவெசதி, ஒ

6.18.258

விைழயா

நிைனவ5, ெநEசி உ காம 3றி, அறியாைம நிறி; நிமிரா;
3ைனவ5 3தி, அமர5
அைனவ5
‘எறி,தா

ஒதி, 3<Kட எ

3தேலா

ஒதி, அறியாைம ஆ இ அதிேரக மாைய அறிவா?

ஏ ப7வா

, இன ெபா 4க7 இர/5பவ

6.18.259

,

ெசறி,- ஆய- உைம என# ஆய தைம தொிகிற-, உத இைடேய;
பிறி,தா பிறி,த ெபா ே◌ளா7 ேபாதி; பிறியா- நிறி ெபாிேயா!
அறி,தா அறி,த ெபா 4 ஆதி ஆ இ அதிேரக மாைய அறிவா?
‘ேப ஆயிர/க4 உைடயா; பிற,த ெபா 4ேதா
தீரா; பிற,- திாிவா, திற ெதா; அைவ ேத
9 ஆழி அ ைக உைடயா; திர7 ஓ உ
ஆராயி, ஏ-

நிறி, பிாியா;
எ; சிைதயா,

ஆய ேகாட# உாி ேபா#,

இைல ஆதி ஆ, இ அதிேரக மாைய அறிவா? ‘

க ட இராமைன ெந /5த#
எ, இன பனி அழிவா, எறி,த
எாிேசாதி கீற, இ 4ேபா,

ெபா -னி அன ெவயி# ?@கிற
ெபா 4 க7, நிற ;கேழா

நி உனி உனி, ‘இவ யாவ? ‘எ

6.18.260

6.18.261
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நிமிகிற எ#ைல, நிமிர(

3ன , உட ஆயினா, இ

ெச, உ2
உல5 ஏ<

6.18.262

K7 சிைறயா.

கPழ வ,த&ட நாகபாச

அகPத# (8395-8396)

வாச

கல,த மைரநாள L= வைக எப- எைன? மைழ எ

ேதச

கல,த மைறவாண, ெசEெசா# அறிவாள; எ இ 3தேலா

ஆச/ைக ெகாட ெகாைடமீளி அண# சரராம ெவெண அ>5 ,
பாச

கல,த பசிேபா# அகற பதக -ர,த உரக .

6.18.263

ப# ஆயிரதி 38யாத பக அைவ ?ச வ,- படகா#

ெச#லா நிலதி இ ளாத#, ெச#ல, உட# நிற வாளி சித,

எ#லா வித-

உணேவா7

எணி அறேன இைழ5

உரேவா

வ#லா ஒ த இைடேய ப7த வ7 ஆன, ேமனி வ7& .

6.18.264

வானரேசைன உயிெப எ<த#
த மதி ஒ
உ

ஒ<காத ெசைக த<வி ;ண,த தைகயா#

ஒத ெவ/க, விைன தீய, வEச உட# உ,த- இ#ைல; உலகி

க மதி நிற கவிேசைன ெவ4ள , மலேம# அ வ4ள# கைடநா4
நி மித என, உயிேரா7 எ<,- நிைலநிற, ெதவ ெநறியா#.

6.18.265

இல5வ எழகட இராம மகிA(சி
இைளயா எ<,- ெதா<வாைன, அபி, இைண ஆர மாபி அைணயா,
‘விைளயாத -ப

விைளவித ெதவ ெவளிவ,த- ‘என வியவா,

இைளயாக4 அன -ைணேயாைர, ஆவி ெக<வா, எ<,- த<வா
3ைளயான தி/க4 உகிரா3 வ,-, 3ைறநிற ?ர ெமாழிவா.

6.18.266
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இராம க டைன யாெரன வினவி அவ உதவிைய பாரா.7த# (8399-8401)
‘ஐய! நீ யாேர? எ/க4 அ ,தவ பயதினா வ,-, இ/5
எதிைன; உயி

வாA&

ஈ,தைன; எ மேனாரா#

ைக0ைற ேகாட5 ஒத கா.சிைய அ#ைல; மீ.சி
ெசதிற

இைலயா# ‘எறா ேதவ5

‘ெபா ளிைன உணர ேவ ;ற-

தொிகிலாதா.

6.18.267

ஒ உேடா, ;,தி

தெ ளிைன உைடய ஆயி? ெசய# அ / க ைண( ெச#வ!
ம ளினி# வரேவ, வ,த வாAைக ஈ- ஆகி, வாயா#

அ ளிைன எனி, எத அாியன உளேவா? ஐய!

6.18.268

‘க8ைல, 3;; ெசா#ல ேக.8ைல; கட ஒ எ பா#
ெகா8ைல; ெகா7ப- அ#லா#, 5ைற இைல; இ- நி ெகா4ைக;
“உ7, இைல “ என நிற உயி த,த உதவிேயாேன!

ப7 இைல ந;; நா/க4 ெசவ- எ? பகதி! எறான

6.18.269

க ட விைடெப( ெச#Pத#
பறைவயி 5ல/க4 கா5 பாவக “பைழய நிேனா7
உற& உளதைம எ#லா

உண-ெவ; அரகேனா7 அ

மற விைன 38த பின, வ ெவ ‘ எ உணதி, மாய

பிறவியி பைகஞ! ந#5, விைட ‘‘ என ெபய,- ேபானா.
இராம க டைன ;கAத#
ஆாிய அவைன ேநாகி, ‘ஆயி  உதவி, யாகாாிய

இ#லா ேபானா; க ைணேயா கடைம ஈதா#;

ேப இயலாள, “ெசைக ஊதிய பி8-

“ எனா;

6.18.270
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மாாிைய ேநாகி ைக மா இயேமா, ைவய ? ‘எறா.
அ2ம ஆரவார

ெசயலா

எப-

“இற,தன, இளவ# “ எனா, இைறவி0
மற,தன உற/5 கிற வEச

இ7க எ- ;

மகி, “மீள

பிற,தன ‘‘ எ ெகா7, ஓ ெப
அற,த

6.18.271

பய

பி8ப அேற,

சி,ைத ஐய! ஆ- எ அ2ம ெசானா

6.18.272

அ2ம க தி5 இராம உடபட#
‘அழகி- ‘எ அண# 9ற, ஆதன கட#க4 அEசி
5ைழ&ற, அன,த உ(சி 5றி நி அட ேகாள

எழ மிைச, உலக

ேம#ேம# ஏ/கிட, இாி,- சி,தி

மைழவிழ, மைலக4 கீற, மாதிர

பிளக மாேதா.

6.18.273

வானர/களி ஆரவாரைத இராவண ேக.ட#
பழி; அ E சி,ைதயா4பா# சி,தைன படர, கக4
விழி; இல, ேமனிசால ெவ- பின, ஈச ேவP

5ழி; அாி- ஆய மாைப மமத ெகாற வாளி

கிழி;ற, உயி; ?/கி கிட,த வா4 அரக ேக.டா

6.18.274

இல/ைகயி# -யிலாதா இ வேர
தாைதெசா# தைலேம# ெகாட தாபத, த ம Kதி,
ஈைதக4 தீ5 நாம- இராமைன எணி எ/5
சீைத0 , அவைள உனி( சி,தைன தீ,- தீரா

ேபைத0 , அறி, அ ஊ யா உள, -யி# ெபறாதா?

6.18.275
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இராவண இ,திரசிதி ெசா#ைல நிைன,- சிாித#
சி/க ஏ, அசைன ஏ ேக.டP , ‘சீற

ேசைன

ெபா/கிய- ‘என மன ெபா ெகன ெவ<,-, ‘‘ேபாாி#

ம/கின பைகஞ ‘‘ எற வாைதேய வ=ய-! எனா,

அ/ைகேயா7 அ/ைக ெகா.8 அல/க# ேதா4 5P/க நகா

6.18.276

ஆரவாரதிைன இராவண பிாி-ணவ- (8409-8410)
‘இ8கிற அசனி என இைரகிற-, இராம ேபா வி#;
ெவ8கிற- அட

என, ப7வ- த பி வி# நா;

அ8கிற- எைன வ,- ெசவிெதா
பி8கிற- உலக

அ2ம ஆ;

எ/5 , பாிதி ேச ஆபி ெவறி.

6.18.277

வானரேசைன பாசதினி வி7ப.டைத இராவண உ-ணத#
‘அ/கத அவ2

ஆதா; அ,தர

ெவ/கத நீல; மைற ?ர

ஆகிறா2 ,

, ேவ ேவ

ெபா/கின ஆத ஓைச அடதி ;ற-

ேபான;

ச/ைக ஒ இறி தீ,தா பாசைத, த ம

ந#க!

6.18.278

இராவண இ,திரசிதி மாளிைக5 ேபாத#
எப- ெசா#=, ப4ளி( ேசைக நி இழி,-, ேவ,த,
ஒப- ேகா8 வா4 ைக அரக வ,- உைழயி @ற,
ெபாெபாதி விளக ேகா8 R/5ைழ மகளி ஏ,த,
த ெப / ேகாயி# நி

மக தனி ேகாயி# சா,தா

உட ெசற மகளி (8412-8415)

6.18.279
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தா/கிய -கிலா, ெம4ள( சாி- ?A 5ழலா, தா/கி
?/கிய உயிபா விைண வி</கிய 3ைலயா, ெம#ல
H/கிய விழியா, த4ளி -ள/கிய நைடயா, வ#=

6.18.280

வா/கிய ம /கி மாத, அன,தரா# மய/கி வ,தா.
பான3 , -யிP , கட கன& , பகனி,த பாட#

கான3 , த4ள த4ள, களிெயா7 க4ள கற,
மீனி2

ெபாிய, வா4 க விழிப- 3கிAப- ஆக,

வானவ மகளி ேபானா, மழைல அ
மைழயிைழ நீல

ஊ.8, வாச3

6.18.281

சத/ைக மாAக.

;ைக0 மா.8

உைழ உைழ @ .8, ெமR 5வி- இைட5 இைடU எனா

பிைழ0ைட Gதலா ெசத ெப / 5ழ# க / க ெசவா
இைழ அணி மகளி BA,தா, அன,தரா# இட/க4 ேதா
ேதனிைட, க

6.18.282

பி#, பா=#, அ3தினி# கிளவி ேத8,

மானிைட, கய=#, வாளி#, மலாிைட நயன வா/கி,
ேம# நைட அைனய ம

ந#வழி ந#க ேவ8,

6.18.283

வா2ைட அண# ெசத ம/ைகய ம /5 ெசறா.
ஆரவார

ேக.7 அரக

அரகிய

ெதாட/கிய ஆபி ஓைச ெசவி ;ல

ந7/5த#
ெதாடதேலா7 ,

இட/காி வய ேபா- அன எAவ= அரக யா
மட/க= 3ழக
அட/கP

ேக.ட வாகாி ஒதா; மாத

அசனி ேக.ட அைள உைற அரவ

இராவண ப7ைகயி# ;ேணா7 ;ரF
அரக2

,

ைம,த ைவ5

ஒதா.
இ,திரசிதிைன கா>த#

ஆடக- அைம,த மாட

6.18.284
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ெபா ெகன( ெச ;கா, ;ணினி 5மிழி ெபா/க
தாிகில மட/க# ஏறா# ெதாைல; உ7 சா,- ேபான,
க  கிள ேமக

அன, களி அைனயாைன கடா.

இ,திரசிதி -ப நிைல5 காரண

6.18.285

வின&த#

எ<,- அ8 வண/க# ஆறா, இ ைக0 அாிதி ஏறி

ெதா<

ெதாழிலாைன ேநாகி ->5ற மனத ஆகி

அ</கிைன, ‘ைம,த! எைன அ7த-? ‘எ எ7- ேக.டா.
;</கின உ4ள தா2

இைனயன ;கல# உறா.

6.18.286

இ,திரசிதி மெமாழி (8419-8422)
‘உ வி உரைத 3 , உல; இல உதிர
ப கின, அளபிலாத பகழிக4; கவச

வற

ப அ

அ கின; பிைன, சால அலசிென; ஐய! கக4
ெச கின அேற, யா2

6.18.287

மாையயி# தீ,திேலேன#?

இ,திர, விைடயி பாக, எAவ= கPழ ஏ
@,தர, அ க, எ இ ெதாடகதா ெதாட,த ேபாாி#
ெநா,தில; இைனய- ஒ
ம,தர

Gவறில; மனித ேநாைம,

அைனய ேதாளா! வர ; உைட- அ மேனா.

6.18.288

“இைளயவ தைம ஈதா#; இராமன- ஆற# எணி#,

தைள அவிA அல/க# மாப! ந வயி த/கி அறா#,
விைள& க7 உணவ- அ#லா#, ெவறிேம# விைள0

என

உைள; அ- அ; “ என( ெசானா உள- உண,திலாதா.
‘ெவற- பாசதாP , மாையயி விைளவினாP ;

6.18.289
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ெகாற-, 5ர5 ?ர த ெமா7 அ ெகாற ேதாைன;

நிறன, இராம இ2 ; நிகA,தவா நிகAக ேமேம# ‘

எறன; என ேக.ட இராவண இதைன( ெசானா.

6.18.290

இராவண பைகவாி ேபாெரா= ேக.8ைலேயா என#
‘வாகழ# கால! ம அ இல5வ வயிர வி#=
ேப ஒ= அரவ

விைண பிள,திட, 5ர/5 ேப,த,

கா ஒ= மட/க, ேவைல க பிக, களதி ஆத
ேபா ஒ= ஒ

ஐய! அறி,திைல ேபாP ! ‘எறான

6.18.291

இ,திரசி- விய,- விைட 9த#
‘ஐய! ெவ

பாச

தனா# ஆ;டா; அசனி என

ெப0

ெவEசரதா# ேமனி பிள;டா; “உண& ேப,தா

ெச0

எ எண ெதவ

உ0ந ‘‘ எ உைரத- உைமேயா? ஒழிக ஒேறா?

சிறி- அேறா? தொியி அ மா!

6.18.292

அேபா- இராவண அ2பிய H-வ வ,- களதி# கடைத 9ற
ெதாட/5த#

ஈ- உைர நிக<

ேவைல, எதிய- அறிய ேபான

H-வ, விைரவி வ,தா, ;5,-, அ8 ெதா<தேலா7 ,

‘யா- அவ நிகA,த-? ‘என இராவண இய ப, ஈ இ

ஓதிய க#வியாள ;5,-ள- உைரகPறா.
H-வ உைரத- (8426-8427)
‘பாசதா# பிணி;டாைர, பகழியா# கள ப.டாைர,
ேதசதா அரச ைம,த இைட இ 4 ேச,- நிேற,

6.18.293
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ஏசதா இர/கி ஏ/கி, “உல5 எலா எாிெப “ எறா :

வாசதா மாைல மாப : வா உைற கPழ வ,தா.
‘அனவ வர& காணா அயி# எயி அரவ
சின பின/க4 ஆன; ;ெணா7

6.18.294

எ#லா

அய& தீ,தா;

3ைனயி வ=ய ஆகி, ெமா கள ெந /கி, ெமாதா;

இன- நிகA,த- ‘எறா, அரக ஈ- எ7-( ெசானா.

6.18.295

இராவண ?ரெமாழி (8428-8430)
ஏத , தட,ேதா4 ஆற# எமக எத பாச

காறிைட கழி- தீதா, கPழ ஆ ; காமி, காமி!
வாைத ஈ- ஆயி, நறா#, இராவண வாA,த வாAைக!
Kத- ெகா4ைக ேபாலா ? எ2ைட 3யசி எ#லா .
‘உ7 உல5 ஏ<

ஏ<

உமிA,தவ எ2

ஊற

ெகாடவ, எேனா7 ஏற ெச வினி#, மக
மடல

திாி,த ேபா- , மறிகட# மைற,த ேபா- ,

ெகாடா,

க8ல ேபாP , ெசாற கPழ, அ, எைன கணா#?
‘கர/களி# ேநமி ச/க
;ர/கF

6.18.297

தா/கிய காிேயா கா5

அழிய ேபான ெபா<தி#, எ சிைலயி ெபா/கி,

உர/களி, 3-கி, ேதாளி, உைழ0 சிைறயி உற
சர/கF

6.18.296

நிகேவ ெகா#, வ,த- அ அ ண த பி?

இ,திரசிைத ேபா5 ேபா5மா ெசா#Pத#
‘ஈ7 அ- கிடக; ேமேம# இைய,தவா இையக! எEசி
மீடவ த ைம ெகா#P

ேவ.ைகேய ேவ.5

அேற;

6.18.298
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ஆதைக! நீேய இ2
காடP , நா>

ஆதி, அ

‘எறா; ைம,த2

ேபா அேனா
க ைத( ெசானான

6.18.299

இ,திரசி- நாைள5 ேபாேவ என#
‘இ ஒ

ெபா<-

ெச ஒ

ெவறி ெவ

தாA- எ இக# ெப E சிரம

நீ/கி,

கணதி# நாைள நா3க பைடத ெதவ

பைடயினா# உ மன-ய மீ.ெப ‘எறா;

‘ந ‘என அரக ேபா, த நளிமல ேகாயி# ;கா.
------------------

6.18.300

6.19 பைட தைலவ வைத படல ( 8433 -8534)
வானரக4 ெசத ஆரவார/ ேக.ட பைடதைலவ ேபா ெசய இராவணனிட
விைட ேக.ட#
ஆ- எ<

ஓைச ேக.ட அரக

3ரச

ஆப,

ேபாெதாழி# ேவ.ைக R7, ெபா/கின, ;5,- ெமாதா,

தா தட மாப தைன, ‘தா, விைட ‘என( சா,தா;

பாதன, 3னி,- மன இைனயன பகவ- ஆனா.
மாெப

பக2

மாெப

பகேனா7 வா;ைக கண வ,-, ‘இ/5

ேவ7த#

;ைக கண2

6.19.1

த ைம ேபா ெசய அ2;மா

ஏ&தி எ ைம ‘எபா த 3க இனிதி ேநாகி,

‘ேபாவ- ;ாிதி ‘என ;கறP , ெபாறாத Hத

ேதவ, ம இவக4 ெசைக ேக4! ‘என தொிய( ெசானா
Hதக4 மாெப
ெசா#Pத#

6.19.2

பக ;ைக கண ஆகிய இ வர- ெசைகைய(
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‘ஆைன0

பாி0

ேத

அரக

அைம,த ஆழி

தாைனக4 ?ய, நிற தைலமக தனிைம ஓரா,

“மானவ வாளி வாளி! “ எகிற மழைல வாயா

ேபானவ மீள வ,- ;5,தன ேபாP ! ‘எறா.

6.19.3

இராவண பைடதைலவ மீ- ேகாப/ ெகா4Fத#
அ அவ 9றP ஆ அழ=றா
3றிய ேகாப 3 /க 3னி,தா

‘இ இ-ேவா இவ ேசவக ? ‘எனா

‘பமி! ‘எறன ெவ ைம பயிறா.
எறP

6.19.4

எதின கி/கர எபா

பிற=ேனாைர வ=,- பி8தா
நிறன; ஆயிைட நீல நிறதா

‘ெகாறி7? அO; ெகாமி இ-’எறா.
‘ஏற

இனி(ெசய# ேவ இைல; ஈ?

நாற

Gக,- உய நாசிைய; நாம

ேகா#த

தி பைண ெகா.8ன ெகா7 ஊ

சாமி “அEசின ” எ உைரத,ேத ‘.

6.19.5

6.19.6

மா= அ( ெசயைல த7-ைரத# (8439-8447)
அகணேன அயி# வாளின ேநரா;

மி5 உய நாசிைய ஈர விைர,தா

;கன; அெபா<தி# ;கA தேகா!
தகில- ‘எறன மா= த7தா.

6.19.7
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‘அ சம

அEசி அழி,-ள ஆனா

-EசP

எ இைவ ெதா#ைலய அேற?

ெவ சம

ேவறP

ெவறிய- இறா

தE@ என ஆ உள ஆைம தைக,தா?
‘அ,தர

ஒ

6.19.8

அறி,திைல அேற;

வ,தன ந வயி எதைன மனா!
த,திர

வானவ தானவ எ2

இ,திர அEசின; எ>தி அேற;

6.19.9

‘வ ண ந7/கின வ,- வண/கி
க ைண ெப

-ைண0

உயி கா#வா;

இ 4 நிற வEசக எ/5 உள? எ,தா?
ப ணித தட
‘ப- ஒ

இ- அ பக,தா#.

நாP ப5த பரபி

அதைன ெவ4ள
ஒ- ஒ

6.19.10

அரக அவி,தா;

Kவ பிைழதன உ,தா;

விதக யா இனி ?ர

விைளபா?

‘பாச3

இற-; பாதியி ேமP

நாச3

உற-; ந பி! நட,தா;

Rச# 3க- ஒ

கா3ைள ேபாதா

நீசைர ஈ திேயா ெந7 நாசி?

6.19.11

6.19.12

“வாழி இல5வ ” எனி ம5
ஆழி அரகத

வாயி# அைடபா;

ஏ< கட# -ைணேயா? இனி நாசி
ஊழி அதி82

உலவாதா#.

6.19.13
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‘H- நட,தவைன ெதா<- அ,நா4

ஓ- ெந7Eெச

அEசி உைட,தா

தீ- இல நிறவ ேசைனயி உ4ளா
பாதியி ேமPள நாசி பைடதா.

6.19.14

‘வி.8ைல சீைதைய ஆெமனி ?ர
ஒ.8ய ேபாாினி# ஆ உள ஓடா?

“ெவ.7தி நாசிைய ெவ,ெதாழி# வ#ேலா

ப.8ல “ எறிைல ‘எ பக,தா.
மாெப

பக2

;ைககண2

6.19.15

9த# (8448-8451)

ஆறின பின அழி,தன அனா

ேதறின அன- சி,ைத உண,தா
சீறிய ெநEசின ெச/கண ஒேறா

9றின த நிைல ெசைக 5றிதா.

6.19.16

‘உமக ஒ#கி ஒ-/கின ஒேறா?
மி ந5 வா இைட ஏக விைர,தா

அனதி மாைய இயறி அகறா

இ,நக எதின உ,தன எ,தா!

6.19.17

‘இபக# ஒறினி நாைளயி அ#லா#

3பக# தீகில ; ஆவி 38ேபா

ெவ; அகலா எாி ெவ,தழ# ெவ,த

ெச; அக# ெவெணயி ேநாைம தொி,ேதா!

6.19.18

‘வி.டைன எ ைம வி7- இனி ெவ ேபா
ப.டன ஒ ப7தன ஒேறா

ெக.டன எப- ேகளைல ‘எனா
ஒ.8ன ஆவி 38க உவ,தா.

6.19.19
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இராவண அ பைடதைலவ இ வ ட ேசைனகைள அ2;த#
அனவ த ெமா7 ஐ இ

ெவ4ள

மி2 பைடைக அரகைர வி.டா;

ெசான ெதாைக5 அைமயாைன @டேத
-2 வய பாிேயா7 ெதா5தா.

6.19.20

பைடதைலவ ேபா 5 ;றப7த# (8453-8454)
ெந அழ# ேவ4வி ெந7 பைக ேந வி
ைதவ

Bாிய ச-

எபா

ெபகழ# மா= பிசாச எ2
ெவயவ வ(சிர
எறவேரா7

ேப

ெவற எயிறா.

எ<,- உல5 ஏ<

ெவறவ ஏவ= 3ன

விைர,தா;

ெசறன மா#காி ேத பாி ெச#ல
5 இன

6.19.21

என நட,தன ேகா.பா#.

6.19.22

ேசைனக4 ெசற கா.சி (8455-8460)
விைண வி</கிய Hளிய விேணா
கைண வி</5த= கைர காணா
எைண வி</கிய ேசைனைய யா

பைண வி</க உண,தில பபா#.

6.19.23

கா#கிள ேதெரா7 கா# வைரேயா7
ேம#கிள ப#ெகா8 ெவதிைர ?ச
மா#கட# ஆன- மாமைழ வான

பா#கிள மீனிைட ஆ8ய பபா#.

6.19.24

144

ேபாி க=தன ேப உலைக( BA
ஏாி க=தன ஆ என; யாைன
கா இக= கடேலா7 க=த;

6.19.25

மாாி க=- என வாசி க=த.
ெசறன ெசற @வ.ெடா7 ெச#லா
நி பிண/கிய க#வியி நி#லா

ஒறிைன ஒ ெதாட,தன ஓைட

6.19.26

5 நட,தன ேபா# ெகாைல யாைன
மாக ெந7/கர

வானி வழ/கா

ேமக ெந7 ;ன# வாாின ேமேம#
ேபாக வில/கின உடன ேபாலா

6.19.27

காக ெந7/கனி யாைன களிபா#.
எாி,- எ< ப#பைடயி ஒளி ?ர

அ /கல மி ஒளி ேத பாி யாைன

ெபா ,திய ப ஒளி தா ஒளி ெபா/க
இாி,த- ேபாி 4 எ திைச ேதா .

6.19.28

இராம ?டணைன வினா&த#
எதிய ேசைனைய ஈச எதி,தா

‘ெவ- இவ வ,தவ மாையயி ெவறி
ெசதவேனெகா#; தொிதி இ- ‘எறா;

6.19.29

ஐயமி# ?டண அன- உைரதா.
?டண இராம25 ?ரகைள பறி 9த# (8462-8467)
‘3ைழ 5ல( சீய

ெவ ேபா ேவ.ட- 3னி,த- என,

;ைழபிைற எயி ேபAவா, இ8 5ல

ெபா8ப, ஆ-,

தைழெபாறி வாளி ;.8# க.8, வி# தா/கி, சாவா
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மைழ 5ர# ேதாி ேமலா மாெப

பக மேனா.

6.19.30

‘சிைக நிற கன# ெபாழி தெக ெசகரா
பைகநிறதவ உயி ப 5

பபினா

நைகநிற ெப /கைட வாைய ந5வா
;ைகநிற கணவ ெபால

ெபாேதாினா.

6.19.31

‘பி(சாி திைகதன ெபறி ேப(சினா

3(சிர- அயி=னா Kாி ேதாினா
“இ( சிர

உ மேத? ” என வ,- எ-வா

வ(சிர- எயிறவ மைலயி ேமனியா.

6.19.32

‘காைல0 மனைத0 பிற5 காப- ஓ

வா# உைள ;ரவிய ம8த வாயின

ேவைலயி ஆபின விைண மீெகாF
Bல

ஒ உைடயவ பிசாச ேதாவா.

6.19.33

‘Bாிய பைகஞ அ(@ட ெபா ேதாின
நீாி2

3ழகின ெந பி ெவ ைமயா;

ஆாிய! ேவ4வியி பைகஞ ஆ அேரா
ேசாாி0

கன=0

ெசாாி0

கணினா.

6.19.34

‘சா= வகதி நிக ;ரவி தாைனயா

Kலெவ/ ெகா7ைமயி தவதி 3றினா

B=0

ெவ

ெகாள ேதாி# ேதாவா

மா=’எ அ83ைற வண/கி 9றினா.
வானர

அரக

ெபா த# (8468-8483)

ஆ- எதி நட,த- அ அாியி ஆக=

தீதைன வாAதி; உ இர7 ேசைன0

6.19.35
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ேபா ெதாழி# ;ாி,தன; ;லவ ேபா5 இலா
ேவ- உயி பைததன ந7/கி வி மிேய.

6.19.36

க# எறி,தன கைட உ மி கா என

வி# எறி,தன கைண; வி@ பி ேமக-(
ெச# எறி,தன என( சிதறி ?A,தன

ப# எறி,தன தைல மைலயி ப; என.
கட

6.19.37

ப7 காிபட க=ன மாபட

இட ப7 சி#=யி ஈ,த ேதபட
உட ; அ7
பட ப7

அரகைர அன,த உ(சியி#

எனப7

கவியி க#பல.

6.19.38

ெகாைல ஒ7/கா ெந7 ;யதி 5ெறா7
நிைலெந7/ காெலா7 நிமி,த வாெலா7
மைலெயா7 மரெதா7
தைலெயா7 ேபா

கவியி வ#ெந7,

விைச- எறி,த சகர .

6.19.39

ஆதைக கவி5ல தைலவ ஆைகைய
கீடன ;வியிைன கிழித மா காி
தா7வ 5ல

பாி மனதி தா&வ

H8ன ைகவிைச- எறி,த ேதாமர .
சி#= அ

6.19.40

ேதெகா8 சிைதய சாரதி

ப#ெலா7 ெந7,தைல ம8ய பாதக

வி#ெலா7 க<- இற பக.ைட ?.7மா#

க#ெலன கவி5ல ?@
கரக

உரக
அரக
-ரக

க# அேரா.

6.19.41

உ,திய மைல 3ைழயி# க ெசவி
3,தின என ஒளி5

ஒ4 இைல

3,தின ெந7/ கவிக4 ஆைகயி#

உ,தின எ7- எறி0

5லேம.

6.19.42
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வா# பி8- அ85

வானரைத மா#காி;

கா# பி8- அ85 அ காியிைன கவி;
ேதா# பி8- அரகைர எறி0
ேவ# பி8- எறிவ அ

B 3@;

3@ைவ ெவ

கணா.

6.19.43

3 ப7 கவி 5ல 37க ?சிய
க#பட கள ப7

அரக கா கட#;

ப#ப7 தைலபட ப7வ பாதக

வி#ப7 கைணபட 5ர/கி ேவைலேய.

6.19.44

எயிெறா7 ெந7,தைல இ.ட க#ெலா7
வயிறிைட ;க பல பகP
பயிறிய ஆயி2
அயிப த

ைவகிய

தொி5

ப; இலா

கணவைர அ>கி அ, நலா.

6.19.45

கி(@ உ கிாி பட கிள ெபா ேத நிைர
அ(@ இற ெச#கில ஆட# வா

பாி

எ(@ உ -ய இைட எத ஈ- உணா

3(@ இ வாAைகயி K7ே◌ளா என.
மீயவ யாவ

?ய ெவ

6.19.46

காி

ேசயி / 5 தியி# திாிவ ேச& இல
நாயக ெஆளா7

அவிய நவித

பாெயா7 ேவைலயி# திாி0

பபின.

6.19.47

பைடெயா7 ேமலவ ம8ய ப#பாி

இைட இைட தர வி<,- இழி,த பபன

கட# ெந7/ 5 திய கன= காP
வடைவைய நிகதன உதிர

வாயன.

Hம கண2

எதி எதி ெதாட,தா;

அ2ம2

தாம- அ/கத மாெப

பகைன த7தா;

6.19.48
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ேசம திசிைல மா=0
வா

நீல2

அ ேபா வய பிசாச2

Bாிய ெப

பைகஞ2

ெசதா;

பனச2

மைல,தா.

6.19.49

Bாிய மக2

ேந எதி,தன; ெந ;ைட ேவ4வியி பைக0
ஆாிய தனி த பி0

எதிெரதி அட,தா;

?ர வ(சிர- எயிற2

இடப2

மிைட,தா.

6.19.50

ெவ/க ெவ4 எயி அரகாி#, கவி5ல ?ர(
சி/க

அன ேபா தைலவாி#, தைலவரா தொி,தா,

அ/5 அம கள- ஒ வேரா7 ஒ வ ெச அட,தா;
ெபா/5 ெவEெச  ேதவ

ந75ற ெபா தா;

6.19.51

அரக ேசைனயி அழி&
இன காைலயி, ஈ ஐ,- ெவ4ள , வ,- ஏற
மி2

ெவ4 எயி அரகத

ேசைனயி#, ?ர

அன ெவE சம- ஆ ெவ4ளைத0 அவிதா;
ெசான நாைல0
இரத ெவ4ள

இல5வ பகழியா# ெதாைலதா.

கடெலா7 ேச,த ேதாற

6.19.52

(8485-8486)

உ;ைட கட# ம7தன உதிரநீ ஓத

அெபா7 ஒதன க7தில, ஆக= 3<ெச; உ 5 என தொி,த-; மீ5ல
-ெபா7 ஒதன, 3- இன
த- நீ கட# 3<வ-

ெச கி

5றியி ேதாற.

5 தியா தய/க,

சிதிர 5ல ப# நிற மணிகF

ேச,த;

6.19.53
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ஒ- ேவ உ  தொியல, உய மத- ஓ/க#

மதக- உ5தரள3 , வைள ெசாாி 3- .

6.19.54

Bாிய ேதாத#
அதி

ெவEெச

அன- ஒ அைமகிற அளவி#,

கதிரவ, ெகா<E ேசெயாளி கைற அ கரதா#,
எதி

வ# இ 4 காி இ- எ<3ைற, 3<கி,

உதிர ெவ4ள-4 எ<,தவ ஆெமன உதிதா.

6.19.55

ெவயி# பரத#
அரக எற ேப இ ளிைன இராம ஆ

இரவி

-ரக, ெவE@ட கதிரவ ;ற- இ 4 ெதாைலக,
;ர5

ெவயவ இ வைர உைடயன ேபால,

நிர5

ந# ஒளி பர,தன, உல5 எலா

6.19.56

நிமிர.

ேபாகள கா.சி (8489-8491)
நிைலெகா4 ேப இ 4 நீ/கP , நிலதிைட நிற
மைல0

ேவைல0 வர ; இல வயிெதா

பர,-,

ெதாைல& இ# தைமய ேதாவ ேபாறன ேசாாி
அைலெகா4 ேவைல0 அ
நில

பிண 5ற3

அணவி

தவாத ெச,நீ இைட, நிண ெகா<E ேசறி#

;ல,த காைலயி#, ெபாறி வாி அ ; எ2

- பி

கல,த தாமைர ெப வன , கதிரவ கரதா#

மல,த- ஆ என ெபா=,தன, உல,தவ வதனம
ேத

6.19.57

யாைன0 ;ரவி0

விரவின ேதவ

6.19.58
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ஊ

ேப

மான3

ஆன ெவ

ேமக3

உ7க4 த உல5

கால- கா#ெபார பிண/கி

6.19.59

பாாி ?A,தன ேபாறன கிட,தன பர,த.

(8492-8499)

ேபாகள எதிய அரகியாி தைம0 ெசயP
எ#= @றிய மதிநிக 3கதிய எாி?A
அ#= @றிய ேகாைதய கள

;5,- அைட,தா

;#= 3றிய உயிாின ெபா ,தின கிட,தா
வ#= @றிய மாமர

6.19.60

நிகதன வயவ.

வண/5 Gணிைட, வன3ைல, ெசக வா 9,த#,
அண/5 ெவ4 எயி, அரகிய கள- வ,- அைட,தா

5ண

ெகாF

-ைண கணவத

ப@,தைல ெகாடா-

@ட

ெவ4வைள ேதாளி, த ெகா<நைன ெதாடவா4,

பிண/5 ேபகளி வாகைள பிள,தன பி8தா

உட

அ/க3

5ட

ஈரP

6.19.61

க7, ெகா7 ஒ வழி உபா4,

க> , ஓ 5நாி ெகா4ள,

ெதாடர ஆறல4, ெந8- உயி-, ஆ யி -ற,தா4

6.19.62

ெபாிய வா4 தட/ கணிய, கணவத ெப ,ேதா4
நாிக4 ஈதன, வண/க&

இண/க&

ந#கா

இாிய# ேபாவன ெதாட,-, அய# இன பைடகிட,த
அாிய ெநா,தில அலதக( சீற8, அய,தா
நல ெகா4 ெநEசின, த

வில/க# அனவா ெப

6.19.63

-ைண கணவைர நா8,

பிண 5ைபயி ேமலா

அல/க# ஓதிய, அ ,-ைண பிாி,- நி அய

,

ெபால ெகா4 மாமயி# வைரயி ேம# திாிவன ேபாறா.

6.19.64
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சிலவ த
பல

ெப / கணவத

ெச ெதாழி# சினதா#

, வா ம8- உயி-ற, தாகைள பாதா,

‘அைல& இ# ெவ4 எயிறா# இதA மைற-ள-, அயலா4

கலவியி 5றி கா7

எ ஆ ‘ என கனறா.

நைவெச, வதைல இழ,த த

6.19.65

நபைர ந>கி

அவச

எதிய மட,ைதய உ  தொி,- அறியா,

-வச

அன த

கவச

நீகின, க7க7, ஆ யி கழிதா.

9 உகி ெப /5றி, ேதா4ேம#

மாாி ஆகிய கணிய, கணவத

6.19.66

வயிர

ேபா யாைகக4 நா8, அ ெபா கள

;5,தா,

ேப யாைகயி பிணெப / 5றிைட பிற,த
ேசாாி ஆறிைட அ<,தின, இ உயி -ற,தா.

6.19.67

அ2ம2ட ெபா - ;ைககண ம8த# (8500-8504)
வைக நி உய தா4 ெந7 மா தி0
;ைகயி ெபா

கணவ2

ெபா வா;

மிைக ெசறில பிறில; ெவறிலரா#;
சிைக ெச நிர பிய தீ உமிAவா.

6.19.68

ஐ அE@ அழ# வாளி அழெகா8ேயா

ெம அEசைன கா3ைள ேமனியிேம#
ைவ அ

சிைல ஆ வழ/கினனா#

ெமா அEசன ேமக 3னி,தைனயா.
பாழி ;ய

அ ; உ வ படP

?ழி கனிேபா# ;ன#?ச ெவ57
ஆழி ெப , ேதைர அழிதனனா#

6.19.69
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ஊழி ெபய கா நிக ஒதிறலா.

6.19.70

சி#= ெபா ேத சிைதய சிைலேயா7

எ#= ெபா= விணி விைச- எ<வா
வி# இற- இல5வ ெவ

கைணயா#;

;#= தைர இ.டன ேந ெபா வா.

6.19.71

மைலயி ெபாியா உட# மணிைட இ.7
உைலய கட# தாவிய கா#ெகா7 உைதஅைலயி ப கி ப5வா அன#கா#

தைல ைக ெகா7 எறி,- தணி,தனனா#.

6.19.72

அ/கதெனா7 மாபக ெபா - அழித# (8505-8510)
மாபக2
தீப

அ/கத2

மைலவா

அ- இ எாி,- எ< ெச/கணினா

ேகாபதின ெகா#ல நிைன,- அடவா
Hபதி உயிப ெதாட,தனரா#.
ஐ பெதா

6.19.73

ெவ/கைண அ/கத மா

ெமா பி# ;க உதன ெமா ெதாழிலா
ெவ பி களிேயா7 விளி,- எ< தி
க ப

காி உைட கடா எனேவ.

6.19.74

ஊேரா7 ம7- ஒளிேயாைன உ
காேரா7 நிற கத நாக அனா
ேதேரா7
பாேரா7

எ7- உய தி ைகயினா#

அ7- எறி ப; இைடேய.

6.19.75

வி#ைல( ெசல ?சி வி<,- அழி0

எ#= ெபா= ேத இைட நி இழியா
ெசா#= பிைழயாத- ஒ Bல

அவ

ம#= ெபா= மாபி வழ/கினனா#.

6.19.76
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‘Bலெமனி அ இ-; ெதா#ைல வ
கால

‘என உ2 க தினனா

ஆல

உைட அ பி அதனனா#.

ஞால

உைடயா அ- நா

அற ஓ

6.19.77

உள தா நிைனயாத3 உ உகவா

கிள,தாைன இர7 கிழி -ைணயா

பிள,தா உல5 ஏழிெனா7 ஏ< ெபய,அள,தா ‘வ= ந ‘என அ/கதேன.
மா=0

நீல2

6.19.78

ெபா த# (8511-8512)

மா மா=0 நீல2

வானவத

ேகாமாெனா7 தானவேகா இகேல

ஆமா மைல,தன எ இைமேயா
R மாாி ெபாழி,- ;கA,தனரா#.

6.19.79

க# ஒ கடாவிய காைல அவ
வி# ஒ இ

9 விைளதிடP

ெச# ஒறிய வா4 ஒ7 ேதாின ஆ

‘நி#! ‘எ இைட ெச ெந கினனா#.

6.19.80

இைடேய வ,- 53த எறி,த 5றா# மா=யி ேத ெபா8யாத#
அ அெதாழி# எதP
மற ;ற

அ கணேன

நிறவ வ,- அ>கா

ெகாற 53த ஒ

5 ெகாளா

எற ெபா ேத ெபா8 எதியதா#.

மா=யி ேதாைள இல5வ -ணித#

6.19.81
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தாளா மர

நீல எறி,தன த

வாளா# ம8வி- வ=- அடவா
ேதா4 ஆ@ அற வாளி -ர,தனனா#
மீளா விைன L

விைட5 இைளயா.

6.19.82

ைகயற மா=0ட ெபா த# தகா- என இல5வ அபா# ெச#Pத#
மிேபா# மிளி வாெ◌ளா7 ேதா4 விழ&
த ேபா தவிராதவைன ச=யா

‘எேபா=ய ேபாெரனி அ; இ- ஓ
;ேபா ‘எனநி அய# ேபாயினனா#.
வானர?ர இராமனிட

6.19.83

இல5வைன ;கA,- 9த#

நீ ?ைர அனா எதிேந வரP
ேப ?ரைன வாசி பி8தவைன

‘யா ?ரைத இன ெசதாக4? ‘எனா
ேபா ?ர உவ,- ;கA,தனரா#.

6.19.84

ேவ4வி பைகஞ இல5வெனா7 ெபா - ம8த# (8517-8518)
ேவ4வி பைகேயா7 ெவ57 அட

ேதா4 விதக அ/5 ஓ @ட கைணயா#
‘வாA& இதைன ‘எ அவ மா; அகல
ேபாAவிதன; ஆ உயி ேபாயினனா#.

6.19.85

ம#ல# தடமாப வ8 கைணயா#
எ# உ உயேவ4வி இ

பைகஞ

வி# அற- ேதெரா7; ேம# நிமி

க# அற; க<ெதா7 கா#ெகளா7 .
Bாிய பைகவைன( @கிாீவ ெகா#Pத#

6.19.86
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த தாைதைய 3; த7- ஒ நா4

ெவறாைன வில/க= ேமனியைன
பிறாத வல- உய ெபறியைன
ெகாறா கவியி 5ல
இடப2

ஆFைடயா.

வ(சிர- எயிற2

இடப தனி ெவE சம

6.19.87

ெபா த# (8520-8521)

உ எதி

விட ெவ/க எயிறவ வி அதிர
கட&

கதA ேத கட& ஆளிெனா7

பட அ/5 ஒ

5 படதினனா#.

திேத அழிய சிைல வி.7 ஒ
தேடா7

6.19.88

த

இழி,- தலதின ஆ

‘உேடா உயி? ‘என உ - உ ேமா7
எ ேதாள2

உ.கிட எறினனா#.

6.19.89

இடப அ807 அயர, அ2ம வ(சிரதெயிறேனா7 ெபா த# (8522-8523)
‘அ8 உடவ ஆவி 5ைல,- அயரா

இ8 உட மைல 5வ7 இற- ேபா#
380 ‘எ2

எ#ைலயி# 3,தினனா#

‘ெந8ய 5றிய ‘எ2

நீைமயினா.

6.19.90

கிைடதா இக# மா திைய கிள வா

அைடதா என மீ- உய ஆைகயிைன
பைடதாைன ெந7 ;கA ைப/கழலா
;ைடதா அவ மா; ெபா8( சிதற.
அ2மனா# வ(சிரதெயிற ம8த#

6.19.91
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எறி ெபயவாைன இட ைகயினா#
பறி கிள த7 பறி- எறியா

ெவறி கிள ைகெகா7 ெம வ= ேபா
3ற தனி 5த 38,தனனா#.

6.19.92

பிசாச பனசெனா7 ெபா த# (8525-8530)
கா- ஓமர

?@ உ ைக கதAவ

ேபா- ஓ ;=ேபா# பனச ;ரள

ேகா- ஓட ெந7/ 5 தி ;ன# தி
மா ேதாமர

மாபி வழ/கினனா#.

6.19.93

கா ேம=னேனா? கட# ேம=னேனா?
பா ேம=னேனா? பக# ேம=னாேனா?

யா ேம=னேனா? இன எ அறியா ;
ேபா ேம=ன வாசி எ2

ெபாறியா.

6.19.94

‘Lறாயிர ேகா8ெகா#? அெகா#? எ
ஆ ஆயிர

வான

அறிவி

ேதறா வைக நி திாி,- உளதா#
பாறா7 கள- ஒ

பா பாிேய.

6.19.95

கணி க75 ; மனனி க75 ;

விணி# பட கா= மிக க75 ;
உ4 நி5

எனி ;ற நி5 ; உலா

மணி# திாியாத வய பாிேய.

6.19.96

மா ;டர வாசியி வ.டைணேம#
ஆ;டவ ஒதவ ஆ அயிலா#
R ;தர ஆவி ;ற- அகல

ேகா;டன வானர ெவ/ 5<ேவ.

6.19.97
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‘L

ஏ
சீ

ஆ

இ L

ெநா8; அளவி

Gதிேவ= இைற ெபா<தி#

கவி ேசைன சிைத5
திற# உ ப

‘எனா

6.19.98

அEசினரா#.

இல5வ காறி பைடயா# பிசாசைன ெகா#Pத# (8531-8532)
ேதா

உ

ஒ எனேவ -ணியா

9றி ெகாைலயா# உழ# ெகா4ைகயைன
ஏ

சிைல ஆைம இல5வ ெவ/

6.19.99

காறி பைட ெகா7 கட,தனனா#.

5ைலய ெபா Bல ெந7/ ெகாைல0
உைல& உறில உதP

ஓ& இல; ஒ

தைல அ உக& தைர உறிலனா#;

6.19.100

இைலய பாிேம# ெகா4 இ ைகயினா.
சீைத5 நனிமித ேதாதP
ேசதP

இயமHத

இராவண Hத

த

நக

ெச ஊதின - பிக4; தெதிைசயா
வ Hத

ஏகின; வEசைனயா

த Hத

ஏகின த நகவா.

6.19.101

இராவணனிட- Hத நிகA,த ெசதிைய அறிவித#
ஏகி தனிமன இ ,-ழி ;5

‘ஓைக ெபா 4 இ ‘என உ4 அழியா
ேவக

அ- அட# ?ர விளி,த எலா

ேசாகெதா7 இைறEசின ெசா#=னரா#.

6.19.102
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---------------6.20 மகர கண வைத படல (8535 - 8572)
இராவண Hத ெசா#ைல ேக.7 வ ,-த#
ெசானா அவ; ெசா# ெசவியி# ெதாடேவா
இனாத மனதி இல/ைகய ேகா
ெவ

நாக உயிபின வி மினனா#;

அனா நிைல க7 அய#நி அைறவா :

6.20.1

மகர கண ேபா5( ெச#ல விைடயளி5மா இராவணைன ேவ7த#
(8536-8538)

'3,ேத என தாைதைய ெமா அமவா

அ,ேதா! உயி உடவ ஆ யிேம#

உ,தா; எைன யா- உண,திைலேயா?
எ,தா! ஒ

நீ இட 9 திேயா?

6.20.2

யாேன ெசல எ>வ எத அவ

தா ேநவ- தீ- எனேவ தணிேவ;
வாேன நிலேன 3த# ம

எலா

ேகாேன எைன ெவ#வ- ஒ ெகா4ைகயேதா?

6.20.3

'அ ,-ய கட# உளா எ அ மைன, அ<த கண4,

ெப ,தி  கழித# ஆறா4, "கணவைன ெகா ேப,ேதா

க ,தைல கலதி அ#லா#, கடன- கழிேய '' எறா4;
ப ,தி25 இனிய ேவலா! இன 4 பணிதி 'எறா.

மகர கண இராவணனிட

6.20.4

விைடெப ேபா 5( ெச#Pத# (8539-8540)
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அ உைர மகர கண அைறதP , அரக, 'ஐய!
ெசவி-; ேசறி! ெச, உ பழ

பைக தீதி! 'எறா

ெவவழி அவ2 , ெபற விைடயின ேதேம ெகாடா.
வவிய வி#ல ேபானா, வர

ெப வள,த ேதாளா.

6.20.5

த2ைட( ேசைன ேகா8 ஐ,- உட த<வ, தாைன
ம2ைட( ேசைன ெவ4ள

ஓ ஐ,- மைழயி ெபா/கி

பி2ைடதாக, ேபாி கட#பட ெபய,த Hளி
ெபா உைட( சிைய- உ(சி5 உ(சி0

;ைதய, ேபானா.

6.20.6

ேசாணித கண 3த=ேயா இராவண ஏவலா# மகர கண2ட
ெச#Pத#

'ேசாணித கணேனா7 சி/க2 , -ரக திேத

தா43த# காவ# R7 ெச#க' என, 'தக- 'எனா
ஆ43த# தாைனேயா7

அைனவ

ெதாடர ேபானா,

நா43த# தி/க4 தைன த<விய அைனய நபா.
அரக ேசைன ெச#P
ப#ெப

திற

6.20.7

(8542-8543)

பதாைக பதி மீமிைச ெதா7த ப,த,

எ#லவ @ட ஒ கைற 3ற, இநிழைல ஈய,
ெதா# சின யாைன அ ைக விலாழி நீ -வைல Hற,
ெச# ெப / கவியி ேசைன அம ெதாழி# சிரம

தீ,த

'3ழ/கின யாைன; வாசி ஒ=தன; 3ரசி பைண

தழ/கின; வயவ ஆதா ' எபேதா 3ைறைம த4ள,
வழ/கின, பதைல ஓைத, அடதி வர பி கா ;

6.20.8
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;</கின உயிக4, யா7
அரக5

வானர5

கா#;க ;ைர இறாக

6.20.9

ேபா நிகAத# (8544-8546)

ெவதினி உற தாைன 3ைறவிடா Lழி# ெவ

ேபா

ெசதன; ெச கி( ெச ெந கின தைலவ; ேசத
ைகெயா7 ைகக4 உ கல,தன; க#P வி#P
எதன எறி,த; யாைன ஈதன ேகாத ேசாாி.

6.20.10

வானர ?ர வி.ட மைலகைள அரக வவி,
மீெனா7 ேமக சி,த விைசதன மீ.7
கானக
ேபானக

இ807 என கவி5ல
Gக

ேபக4 வா ;ற

?ச,

ம80

கவி,

;ைடேபா7 ஆப

6.20.11

ைம, நிற அரக வைக வயிர வா4 வ=யி வா/கி,
ெம, நிற- எறி,- ெகா#வ, வானர ?ர; ?ர
ைக நிைற- எ7த க#P

மர2

த

கரதி வா/கி,

ெமா,நிற- எறிவ, எறி 3 5வ; அரக 3ப.

6.20.12

மகர கண இராம ேமேசற#
வ7 உலா

அல/க# மாப மகரக மைழ ஏ என,

திதிற# அரக ெகாற ெபா தடE சி#= ேதைர,
தடைல ம த ைவபி க/ைக நீ த<&

நா.7

ெகாட#ேம# ஓ.8( ெசறா; 5ர/5 இன பைடைய ெகாறான 6.20.13
மகர கண இராமைன ேநாகி 9த# (8548-8549)
'இ,திர பைகஞேன ெகா#? ' எப- ஓ அ(ச

எதி
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த,திர
எ,திர

இாி,- சி,த, பைட ெப , தைலவ, தாகி
எறி,த என, ஏ&7 ;ரடா; எதி,

@,தர ேதாளினாைன ேநாகி நி, இைனய ெசானா.

6.20.14

"எ2ைட தாைத தைன இ உயி உடா " எ
3 உைடதாய தீய 3<பைக Kவ5 இறி,

நி2ைட- ஆய- அேற; இ அ- நிமிெவ 'எறா
ெபா2ைட தாைத வ7 5ைட,- உ>

ெபால ெபா தாரா

6.20.15

இராம, மகரகண 9றிய- தக- என#
தீயவ பக,த மாற ேசவக ெதாிய ேக.டா

'நீ கர ;த#வ ெகா#ேலா? ெந7 பைக நிமிர வ,தா;

ஆய- கடேன அேறா ஆ பிற,- அைம,தா5? ஐய!

ஏய- ெசானா 'எறா, இைசயி25 இைச,த ேதாளா
ேபா நிகAத# (8551-8555)

மகரகண25 இராம25
உ

6.20.16

இ8- என வி# நா ஒ= ப7-, 'உேனா7 எ,ைத

ெச 38-, எக நிற சின

38- அைமெவ 'எனா,

க 38- அைம,த ேமக , கா# 38- எ<,த கால ,

ெப 38 கிாியி# ெப0

தாைர ேபா#, பகழி ெபதா.

அ ;ய கண கட- ஆயிர

6.20.17

பகழி நா.8,

த பித கவச மீேத இர.8( சாயக/க4 தாகி

ெவ ; இக# அ2ம மீேத ெவ/கைண மாாி விதி
உ ப த

உலக 3

ெசாாி,தன பகழி எ#லா

சர/களா K8 உதா.

@ட க7/ கைணக4 Hவி,

6.20.18
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அாி,தன அகறி, ம அ() ஆதைக அல/க# ஆக-,
எாி,- ஒ

பகழி பாய எதன, இராம; ஏவ,

ெநாி,- எ< ; வதா த நிற- உ நிற- அேற.
ஏ உ7 -ளக

6.20.19

எதா, இரதக பாிதி ஈற

R&ட கண, வாயி ;ைக உட- உமிAவா ேபா#வா
ேத&ட கீதி அண# தி
H&ட வயிர வாளி ஆயிர

உட கவச

ேசர,

6.20.20

Hவி ஆதா.

அன- கட வாேனா அதிசய

உறா; ஆழி

மன2 , 3வ# எதி, வா அ ; ஓ ஆ வா/கி,
ெபா ெந7, தட,ேத Rட ;ரவியி 5ர/க4 ேபாகி,
வி# ந7 அ-, பாக தைலைய0 நில- ?Aதா.

6.20.21

மகர கண வானி# ெச இ8, கா, ெந ; ஆகியவைற உடா5த#
மாபிைட நிற வாளி வாயிைட ெவயி= வா

ேசாாிய, வி@ பிV7 ஓ இைம; இைட ேதாறா நிறா,
கா உ

ஏ , கா , கன=0 , கைடநா4 ைவய

ேப& கால
உ

6.20.22

3ைற அந,த ேகா8 உதி,தன; ஊழி நாளி

இ
க

என, ெப கின, தவதி ெபறா.

3ைற கா( சீறி எ<,த-; வி<,த எ/5
3ைற நிைற,த ேமக

ெபா

காறன க#= மாாி;

3ைற மய/கி, @

இாிய= கவிக4 ேபான.

கணண25 கா 3த=யவைற உடா5

வ#லைம எதனா#

6.20.23

உடாயி எ இராம ?டணைன ேக.க, அவ 9த# (8558-8559)
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ேபாயின திைசக4 எ/5
தீ இன

;ைகெயா7 ெந ; ேபாப,

அைமய( ெச#P

மாயமா மாாி சி,த,

ஆயிர ேகா8 ேமP அவி,தன கவிக4; ஐய,

'மாயேமா? வரேமா? 'எறா; ?டண வண/கி( ெசா#வா

6.20.24

'ேநாைட தவதி ேநாைம ேநாகின, க ைண ேநாகி,
காைட( ெச#வ தா2 , மைழ0ைட கட&4 தா2 ,

மாறல, ஈ,த ெதவ வரதினா# வ,த- 'எறா;

L இதA கமல கண, 'அகெவ ெநா8யி 'எறா.

6.20.25

மகர கண தவ வ=ைமயா# ெசத ேபா அழித#
காலவ பைட0 , ெதவ கடலவ பைட0 , கால
ேகால வ சிைலயி# ேகா-, ெகா7/ கைணேயா7

9.8,

ேமலவ -ரதேலா7 , வி@ பி நி எாி,-, ெவதி
மா# இ / கட= ?A,- மைற,தன மைழ0

கா .

6.20.26

மகர கணன- மாய ேபா
அ -ைண, அரக ேநாகி, அ,தர வான

எ#லா

ஒதன உ ேவ ஆகி, தா மைற,- ஒளி-, Bல
பதிக4 ேகா8 ேகா8 பரபின; அதைன பாத

விதக, 'ஒ வ ெசத விைனய '! எ இைனய ெசானா;

இராம மன

வ ,-த#

'மாயதா# வ5தா யா7
ேதயதா எனா வண

வர பிலா உ வ ; தா எ

கர,தன; ெதாி,திலாதா,

காயதா# இைனய எ நிைனயலா

க த அ#ல;

6.20.27
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தீ ஒதா திறதி எைன ெசய#? 'என( சி,ைத ெநா,தா.

6.20.28

மகர கண ம8த#
அ பிவா ஆ ேசா

அரக த அ 4 இ# யாைக

உ பாி# பரபி, தா ேவ ஒளிதன, என ஓ வா,
ெச ;ன# @வ7 ேநாகி "இ- ெநறி 'எ ேதவ

த பிரா பகழி Hட, தைல அ தலத ஆனா
அரக மாய, மாைய0

6.20.29

அகPத#

அயி#பைட- உ மி ெச#P

அ ெபா7 , அரக யாைக,

;ய#பட 5 தி ?சி, ப8யிைட ;ர4தேலா7

ெவயி# ெக7- இ ைள ஓ.7

காலதி விைளவிேனா7

-யி# ெகட கன& மா,தா# ஒத- BA,த மாைய.

6.20.30

நள 5 தி கணேனா7 ெபா - அவைன மாத# (8565-8568)
5 தியி கண, வண ெகா8 ெந7, ேதர, ேகாைட
ப தியி ந7வ ேதா

ப@E@ட ேமக பப,

எாிகைண சி,தி, கா= எதினா தேனா7 ஏறா

விாிகட# த.டா, ெகா#ல, ெவEசின த(ச, ெவேயா.

6.20.31

அ, அவ நாம வி# நா அல/க# ேதா4 இல/க வா/கி
ஒ அல பகழி மாாி, ஊழி தீ என உதா
நிறவ, ெந8ய- ஆ/ேகா த வினா# அகல நீகி,
ெசறன காியி வாாி5 எதி பட சீய அனா.
கரதினி# திாியா நிற மரதிைன கடமாக(

சரதினி -ணி- ?Aத தகணா தைன ேநாகி,

6.20.32
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உரதிைன( @ கி பாாி ஒ7/கினா, தைன ஒபா
சிரதினி# 5திதா; ேதவ திைச3க கிழிய ஆதா.
எாி0

6.20.33

ெவ/ 5றி உ ப, இ,திர வி# இ.7 என,

ெபாியவ தைலேம# நிற ேப எழிலாள, ேசாாி

ெசாாிய, வகணி Kகி ெசவிகளி Kைள H/க,

ெநாிய, வ தைலைய காலா# உைத-, மாநிலதி# இ.டா.

6.20.34

சி/கைன பனச ெகா#Pத# (8569-8571)
அ/5 அவ உலதேலா7 , அழ# ெகா<,- ஒ<5

கணா,

சி/க, ெவ/கைணய, வி#ல, தாரணி ேதாி ேமலா

'எ/5 அடா ேபாதி? 'எனா, எதின; எதி இலாத
ப/க

இ# ேம

ஆற#, பனசவ,-, இைடயி# பா,தா.

6.20.35

பா,தவ ேதாளி#, மாபி#, ப#ல/க4 ந#ல பேபா7

ஆ,தன, அசனி ேபால, ஐ இர7 அ<,த எதா;

கா,தன, கன= ெநயா# கனற- ேபால கா,தி;

ஏ,- எ< ேதாிேனா7 , இைமபிைட எ7- ெகாடா.
ேதெரா7

6.20.36

எ7தேலா7, நிலதிைட 5தித ெச/க

ேம வி ேதாறதா த உ(சிேம# அதைன ?ச,
பா இைட வி<தேலா7 , தானவ உ ப பாய,
ேசாாி0

உயி

ேசார, -ைகதன வயிர ேதாளா.

ேபா( ெசதிைய இராவண25 உைரக Hத ெச#Pதல
தராதல ேவ,த ைம,த சரதி2 , கவியி தாைன

மராமர , மைல, எ இன வழ/க& , வைள,த தாைன,

6.20.37
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பராவ அ

ெவ4ள

ப-

ப.டன ப.8லாதா

இராவண Hத ேபானா பைடகல எ7திலாதா.

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

6.20.38

