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6.33 இராவண கள கா

படல

9758 – 9784 (27)

இல"ைக எ$திய இராவண ெவ&றி ெப&றதனா) மகி*+தி!த)
அல-க

எ$தி அமர அழி+திட

உல-க வானர 0ரைர ஓ அ2

இல-3வதைன 0 இராவண
4ல-க

எ$தின ேதா

இ) களிபிேன.

6.33.1

ேபாாி) வ+தின-3 வி+4 அைம-க இராவண வி 5த)
ெபா+4 ெபாெப" ேகாயி67 ேபா!ெதாழி)
வ+தின-3 த அபினி வ+தவ-3
அ+4த&3 அைம8 ஆயின ஆ-3வா

வி+4 அைம-க மி3கிற ேவைகயா.
வான நாைட வக என வ)விைர+4
ஏைன நாடவேரா

வ+4 எ$தினா;

6.33.2
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‘ஆன நா அ
ஊன

ேபாக

அைம!தி; ம&

நா இழ!தி உயி ‘எறா.

6.33.3

ேபாக ெபா7க7 வ+4 ேசத)
நற8

ஊ<

திற

நான 5னெலா ேச-ைக=

பிற8
5ற

நைவ அற ந)லன

ஆைட=

உ7>

சா+த

ெப$

மல!

நிைறய 53+தவா).

6.33.4

ேபாக ெபா7கைள அைம-க வா அரமகளி வத)
நான ெந$ ந3 உைர!4 ந 5ன)
ஆன ேகா4 அற ஆ அ4 ஒ

பான

ஊ சயன

பர5வா

வான நாய யாவ

வ+தன.

6.33.5

அர-காி @கAசி (9761-9762)
பாவாக7; பயி)நட

பாவக!4

ஆவாக7; அமளியி) இ5ற-

Bவாத) யா 3ைற8 அற!
ேதனா என ப

ைணயி) ேச+தன.

6.33.6

அைரச ஆதி அயவ அ+தமா

வைரெச$ ேமனி இரா-கத வ+4ளா
விைரவி இ+திர ேபாக
கைரயிலாத ெபவள

க

விைளதரணினா.

C4வ வ+4 வண"3த)
இன தைம அைம+த இரா-கத

மன மா வ+4 எ$தி வண"கினா

6.33.7

4

அன ேசைன களபட ஆ எலா

6.33.8

4< Cத ெசவியிைடA ெசா)6வா.
C4வாி அAச நிைல
ந"3கிற உடDன நா உல+4

ஒ"3கிற உயிபின உ7 அழி+4
இ"3கிற விழியின ஏ"கினா

6.33.9

பி"3கிற ெமாழியின ேபEவா.
Cத ெசான4 (9765-9766)
‘இ யா வி+4 இ"3 உ

பா? இக) க!4 இைமேயா த+த

ெவறியா$! ஏவA ெசற ஆயிர ெவ7ளAேசைன

நிற4 5ற!த4 ஆக, இராமைக நிமி+த சாப
ஒறினா) இர

, F கைகயி) உல+த4 ‘எறா.

‘வD-கட வா ேஉளாைர- ெகா

6.33.10

, நீவ3!த ேபாக ,

“கD-கட அளிப) “ எ நித-3- கதினாேய),

பD-கட அளி-க&பாைல அ)ல4, உ3ல!தி பாேலா
ஒD-கட) உலக!4 இ)ைல; ஊ உளா உளேம உ7ளா.

6.33.11

இராவண திைக!த)
ஈட

உவைக ஈ இ+தவ, இைச!த மா&ற

ேகட6 , ெவ3ளிேயா 4H-க
ஊ அர-3 அைனய ெச"க
தீய பவ

இழி8

கி

ெந5 உக, உயி5 0"க

என! ேதாறின, திைக!த ெநIச.

இராவண C4வ ெசா)ைல ஐ=த)

6.33.12
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எனி<

உனி<

வDய ஆன இரா-கத யா

 0யா

உல5 இலாதா; உவாியி மணD மி-கா;

“பி ஒ ெபய

டன “ எ ேபE

இறி மா

இ+நிைல ெபா$ ைம; ெம$ ைம விள 50 விைரவி எறா!

6.33.13

மாDயவா, Cத ெபா$=ைரயா என)
ேக அய) இ+த மாD, ஈ4 ஒ கிழைம!4 ஆேமா?
ஓ உ Cத ெபா$ேய உைரபேரா? உலக

யா8

0வ4 இைமபி அேற, 0"3 எாி? விாி!த எ)லா

மாவ ஒவ அேற, இதியி) மன!தா)? ‘எறா

6.33.14

மாDயவா ேம6 Bத) (9770-9772)
“அளப அ
உள ெப

உலக யா8

அைம!4- கா!4 அழி-கிறாத

தைகைம தனா) ஒவ ‘‘ எ உ

கிளப4 ேக

ைம ேவத

அேற? அரவிேம) கிட+4, ேம)நா7,

ைள!த ேபா இராம ‘‘ எ 0டண ெமாழி ெபா$!4 ஆேமா?
‘ஒ இ) அதைன உ

நிறன எ)லா

H

உலக!தி உயி-3 ஒறாத

ெப$தா), உட @"3

ெந5

கா

3ெறா மர , 5)6 . ப)6யி- 3K8" ெகா)6
வ திற) கா& கா
‘பட4
விட4

உ

6.33.15

 ; வD-3 ஒ வர 5

ேட உைன, இ+திரA ெச)வ

ெம$ ைம; ஐய! மீ ஒ விைன=

உ

 ;

ேடா?

ப&
இ)ைல;

ெகட4, உ ெபானாேல, நி<ைட- ேகளி எ)லா ;

சிட4 ெச$தி ‘எறா; அத&3 அவ சீ&ற

6.33.16

ெச$தா.

6.33.17
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மாDயவா<-3 இராவண மெமாழி
‘இல-3வ தைன ேவலா) எறி+4, உயி B&-3 ஈ+ேத;
அல-க

இ) தைலவ எ)லா அK+தின அதைன- க

டா),

உல-3மா) இராம; பின உயிெபாைற உகவா; உ&ற
மல-க

உ

டாகி ஆக; வாைக எ வய!த4 எறா.

6.33.18

இல-3வ உயி ெப&றைத! C4வ உண!4த)
ஆ

 அ4 ேக நிற C4வ, ‘ஐய! ெம$ேய

மீ

ட4, அ2 இளவ) ஆவி, மாதி ம+4 ெம$யி)

தீ

ட8

L

தா*!த4 இ)ைல; யா

அA ெச"கணாைன

டன தKவி 5-கா காHதி ேபாதி ‘எறா.

6.33.19

இராவண ேகா5ர!தி) ஏறி ேபா-கள!ைத- காHத)
ேதறில ஆதலாேன, ம3 சி+ைத ேதற,
ஏறின, கனக!4 ஆன ேகா5ர!4 உ ப எ$தி,
ஊறின ேசைன ெவ7ள
காறின உ7ள

உல+தேப உ

ேநாவ, க

தைலெயா =

ைம எ)லா ,

களா) தொிய- க

டா.

6.33.20

அர-கியாி அKைக ஒDைய இராவண ேகட)

ெகா$தைல Lச& பேடா 3ல!திய 3வைளேயா

ெந$தைல ெவறவா7 க

3த!தி நீைம காட

க$தைல உ&ற Lச); கட) எலா

நிமி" காைலA

ெச$தைல உ&ற ஓைசA ெசயல4 ெசவியி) ேகடா.
எ

Hநீ கட+த யாைன ெப பிண

ம

ணிநீ அள8

ஏ+தி, யாண

க)D, ெநமைல மறி!4, ம



6.33.21
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5

ணிநீ ஆ , ப)ேப$ 54 5ன) ஆ

க

ணிநீ ஆ

ெபா ம),

மாறா- க"கட) மKப- க

டா.

6.33.22

‘& இய) சிைல வலாள ெமா$ கைண 4மிப, ஆவி

‘ என வா7 அர-க யா-ைக,

ெப& இய) ெப&றி ெப&றா

சி இய) 3"கா) ஓாி- 3ர) ெகாைள இைசயா, ப)ேப$
க& இய) பாணி ெகாட-, களிநட

பயில- க

டா.

3மிழி நீேரா , ேசாாி, கனெலா , ெகாழி-3

தமி* ெநறி வழ-க

வி

ணா,

அன தனிAசிைல வழ-கி& சா$+தா.

அமி*ெப" 3தி ெவ7ள

உமி*வேத ஒ-3

க

6.33.23

ஆ& வா$ க!தி) ேத-கி,

ேவைல ஓத

வ+4 உட&ற- க

டா.

6.33.24

களி) ெசற வேதா7 கணவைர, அலைக ெவ$ய

5

களி) ைகக7 நீ, 54நிண

கவவ ேநா-கி,

ம

களி) ெதாட+4, வானி) பி!4, வ7 உகிாி மான-

க

கைளA  நீ-3

அர-கிய 3ழா

க

டா.

6.33.25

இராவண ேகா5ர!திD+4 இற"3த)
வி
ம

க

5

பிள+4 ஒ)க ஆ-3
பிள+4 அK+த ஆ

பிள+4 அகல ேநா-3

வானர 0-க க
கவ+த!தி வ-க
வானவ களி5

டா;
க

க

டா;

டா

பிள+தைனய ெநIச ேகா5ர!4 இழி+4 ேபா+தா.

இராவண சின- 3றி5ட அரசைவ அைடத)
நைக பிற-கிற வாய நா-ெகா கைடவா$ ந-க
5ைக பிற-கிற F-க, ெபாறி பிற-கிற க

ண,

மிைக பிற-கிற ெநIச ெவIசின! தீேம) 0"கி

6.33.26

8

சிைக பிற-கிற ெசா)ல, அரசிய) இ-ைக ேச+தா.

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

6.34 இராவண ேத ஏ படல
எIசி=7ள ேசைனைய! திர

6.33.27

9785 – 9825 (41)

 எKமா ரE அைறயA ெச$க ‘என இராவண

மேகாதரைன ேநா-கி- Bத)
Lதர

அைனய ேமனி, 5ைகநிற 5வA ெச"க

ேமாதர எ<

நாம!4 ஒவைன ைறயி ேநா-கி,

“ஏ4 உள4 இற+திலாத4 இல"ைக=7 இ+த ேசைன

யாைத= எKக! ‘எ ஆைன மணிரE எ&க! ‘‘ எறா.

6.34.1

ேபாரEேக அர-கேசைன திர>த)
எ&றிய ரச" ேகளா, ஏ* இ M ேகா
ெகா&ற வா7 நித ேசைன 3ழீஇய4; ெகா!தி

E& 4ைள- ைக மா8 , 4ரக , பிற8

ேத

ெதா-க;

வ&றிய ேவைல என இல"ைக ஊ வறளி& ஆக.
இராவண சிவLைசெச$4 தான
ஈசைன, இைமயா -க

6.34.2

தDயன ந)3த)

ஒவைன, இைம-3 ஏ&ற

Lசைன ைறயி ெச$4, திமைற 5கற தான
0சின இய&றி, ம&

ேவடன ேவேடா-3 எ)லா

ஆE அற ந)கி, ஒ)கா ேபா!ெதாழி&3 அைமவ4 ஆனா
இராவண ேபா-ேகால

ெகா7>த)

அவி அIசன- 3றிைட ஆயிர

அ-க

6.34.3

9

உவிேனா

வ+4 உதி!தன ஆ என ஒளிர,

கவி நாக ேவ7வியி) பைட!த4 , கA

ெசவி) இ+திர த+த ெபாகவச , ேச!தா.
வா7 வல பட, ம+தர

6.34.4

*+த மாEண!தி

தா7 வல+4 ஒளி தமனிய- கAெசா
ேகா7 வல+தன 3வி+தனவா

எ<

மீ78 இ) கி 5ாி மணி- க!திர

சா!தி;

ெகா7ைக

0-கி;

6.34.5

மைற விாி!4 என, ஆ மான மா- க6ழ
சிைற விாி!தென, ெகா$சக

ம"3 உறA ேச!தி;

ைற விாி!தன -கிய ேகாசிக ம"கி)
பிைற விாி!தன ெவ7 எயி& அரவ

மைழ- 3ல!ெதா வா உ

பிணி!4;

ஏ எலா

6.34.6

வாாி

இைழ!4 எ!தன அைனய வா7 உைட மணி ஆ!4;

ைழ- கிட+த வ) அாி இன

ழ"3வ ேபா)வ

தைழ-3 மி ஒளி ெபாமலA சத"ைக=
உ

சா!தி;

6.34.7

இ!தேபா4 அர8 உ ம-க , வா உலகி

இ நில!திைட, எ2 உலக!திைட, யா
5ாிதர ப

ெபால

கழ) இல"3ற L;

சாி=ைடA Eட சா$நல

சா$8றA சா!தி;

6.34.8

நா) அIE ஆகிய கர"களி நன+தைல அன+த

ஆல சா மிட& அ" கைற கிட+4 என, அல"3
ேகால
தால

சா ெந" ேகாைத= 56
சா+த மாEண

என- க"கண

க;
தKவ

கட) கைட+த மா) வைரயிைனA E&றிய கயி&றி

6.34.9

10

அட) கட+த ேதா7 அல"3 ேபா வலய"க7 இல"க,

உட) கைட+த நா7 ஒளியவ உதி!த ெபா கதிாி

Eட தய"3ற, 3

டல

ெசவியிைட! C-கி;

6.34.10

உதய- 3ற!ேதா அ!த!தி உலா8 கதிாி
4ைத=

3"3ம! ேதாெ◌ளா ேதா7 இைட ெதாடர,

5ைத இ7பைக- 3

டல

அைனயைவ ெபாDய;

சிைத8 இ) தி"க> மீ< ேபா), !4 இன
ேவைலவா$ வ+4 ெவ$யவ அைனவ

திகழ;

6.34.11

வி=

காைல உ&ள ஆ என- கதி- 3ல கா6

மாைல ப!திேம), மதிய  நா7 இைட பலவா$
ஏல &றிய அைனய !த- 3ைட இைமப;

6.34.12

ப3!த ப)வள- 3றினில ைழ அன ப3வா$

வ3!த வாகைட கைடெதா

வைள எயி& ஈட ,

மி3!த நீலவா ேமக * விE பிைட, தE 5 ஊ
உ3!த ெச-காி பிைற- 3ல

ைள!தன ஒ-க.

6.34.13

ஒ!த தைமயி ஒளிவன, தரள!தி ஓத
த!4கிறன, 0ரபட! ெதாைக தய"க;

!த ஓைடய ர

ப!4 ெந&றி=

திைச  மத யாைன

E&றிய ேப எழி) பைட-க;

6.34.14

5லவி ம"ைகய LI சில 5 அர& அ ேபா-கி,
தைலைம க

உலக

ணின! தா*கிலா மணி! தல"க7,

ஒறிைன விள-3 கதிாிைன ஓ

அல3 இ) எ2 உலக!தி<

வய"3 இ7 அக&ற;

நாக , நா) நில , நாக நா என நய+த

6.34.15

11

பாக

Fைற= ெவ ெகா

, அமர 5 அணி+த

வாைக மாைலயி ம"3 உற வாி வ

ெடா அளவி!

ேதாைக அனவ விழி ெதாட 4 ைப=

;

அகK

ேவைலைய, கால!ைத, அள-க @

நிகK

மீகைள, விIைசைய நிைனப4 எ? நிற

இக*8 இ) Lத"க7 இறபி<

5க* எனA சர

6.34.16

மணைல,

இதி ெச)லாத

ெதாைல8 இலா! Cணி பி L;

6.34.17

வக ேத ‘என இராவண Bற! ேத வத)
‘வக, ேத! ‘என வ+த4 ைவய
உரக ேதய

வா<

ஒ"3 உட இவாி< , உAசிA

ெசா3 L அன Eைமய4; 4ரக

இ எனி< ,

நித ேகாமக நிைன+4ழிA ெச)வ4, ஓ இைமபி).

6.34.18

ேதாி சிறபிய)5க7
ஆயிர

பாி அெதா வ+த8 , அ-க

பா$ வய பE" 3திைரயி வழிய8 , படநீ

வா$ ம-3 மா வடைவயி வயி&றி, வகா&றி

நாயக&3 வ+4 உதி!த8 , L

ட4 நல!தா).

6.34.19

பாாி) ெச)வ4, விE பிைட படவ4, பர+த
நீாி) ெச)வ4, ெநபி<

ெச)வ4, நிமி+த

ேபாாி) ெச)வ4, ெபா ெந கைட விாிIச
ஊாி) ெச)வ4, எ2 உலக!4
எ
க

ெச)வ4, ஓ இைமபி.

திைச ெப" களி&றிைட மணி என இைச-3

ைட ஆயிர ேகாயி ெதாைகய4; கதிேரா

6.34.20

12

ம

அ

ல"கைள ேமவி) 3வி!தென வய"3
ட

வி&3

ந காE இன

ைனவ வானவ தDன, அ

3யி&றிய4, அட"க.

6.34.21

ட!4 த)வ

எைனவ அனவ ஈ+த8 , இகD) இடன8 ,

விைனயி ெவ$யன பைட-கல , ேவைல எ இைச-3
Eைனயி @
க

மண) ெதாைகயன Eம+த4, ெதா-க.

ண ேநமி= , க

6.34.22

Hத) கணிAசி= , கமல!4

ைக- கலச , அழியி< , அழியா!

அ

ண) 3

தி

ைம சாற4; ேதவ

உ

ைம ஆ

உண8 அ

ெச$ைக

என ெபாிய4; ெவறியி உைற=7.

6.34.23

அைனய ேதாிைன அAசைன வரைற ஆ&றி,

எைனய எப4 ஓ கண-3 இலா மைறயவ எவ-3
விைனயி ந)நிதி தDய அளப அ

நிைனயி நீ

ெவ-ைக

ட4 ஓ ெப"ெகாைட அ" கட ேந+தா.

6.34.24

இராவண ேதாி) ஏத)
ஏறினா ெதாK4; இ+திர தDய இைமேயா
ேதறினாக> திய"கினா, மய"கினா, திைக!தா;
ேவ நா

ெசா6

ஆறினாக>

விைன இைல, ெம$யி ஐ 5ல<

அIசினா, உல3 எலா

அ<"க.

இராவண Bறிய வIசின
‘மற) அ 3ழ) சனகி த மல- ைகயா) வயி
ெகா, அல+தைல- ெகா ெந+ 4யாிைட- 3ளி!த);
அ இ4 எறி, மயமக7 அ!ெதாழி) உத);

6.34.25

13

இ, இர

 ஒ ஆ-3ெவ, தைலப ‘எறா.

6.34.26

ேபா-3 எK+த இராவணன4 ேதா&ற ெபாD8
பல கள

தைல ெமௗDேயா இல"கD ப) ேதா7

அல3 அள+4 அறியா ெந
வில3 அள

பைடேகளா அல"க,

த கட) திைர விE ெபா

வி ம,

உல3 அள+தவ வள+தன ஆ என உய+தா.

6.34.27

இராவண த ேதா7கைள!த ஆரவாாி!த)
விE 5 வி
பE

5

 இ B உற, 3ல
வி

வைர ெவப,

 என 5விபட, பகலவ பE

ெபா

தE 5 நி7 இைட+4 இாி+திட, மதிதைக அமி*தி
அE 5 சி+தி ெநா+4 உைல8ற, ேதா7 5ைட!4 ஆ!தா.

6.34.28

இராவண த வி) நாைண!தெறி!த)
‘நணி!4 ெவI சம
திணி! தட

‘எப4 ஓ உவைகயி நல!தா)

கிாி ெவ!4 உக, சிைலைய நா

தெறி!தா;

மணி- ெகா"3ைழ வானவ தானவ மகளி,
4H-க

எ$தின, ம"கல நா

உயிக7 யா8
Eாி-3

ம

இைர-3

கைள! ெதாடா.

6.34.29

ந"க இராவண ேபா-கள!திேல ேதாத)

டல

C"3 நீA Eாி5 உற 0"க,

ப) உயி யாைவ=

ந-க

உ& இாிய,

‘பாி!தில 5வி, பட Eட மணி! தைல பல8

விாி!4 எK+தன, அன+த மீ4 ‘ என ெபாD ெம$யா

6.34.30

14

ேதாறினா வ+4 Eரேகளா அEரேர ெதாட"கி

F நா<

உ7ளவ யாவ

ய,

‘ஊறினா ெச ‘எ உயி உமி*தர, உதிர

6.34.31

கா, நாட"க7 வட அன&3 இம கனல.
அெபாK4 உலகி) ேதாறிய கல-க!ைத-க

 E-கிாீவ தDேயா

4H-3&ெறKத)

உலகி) ேதாறிய ம-க , இைமபில உைல8 ,
மைல=

வான

ைவய

ம3

ம-3 ,

அைலெகா7 ேவைலக7 அIசின சD-கிற அய8 ,
தைலவேன த) த
‘Pறி&றா

அ

ட

ட) இேலா எலா க
‘எப4 ஓ ஆ3ல

டா.

6.34.32

பிற-க,

ேவறிட ஓ ெப" க பைல ப பி ேம) 0"க,

‘மாறி ப) ெபா7 வ3-3

கால!4 ம-க

ஏறி&; உ&ள4 எைன ெகாேலா? ‘ என எK+தா.

6.34.33

இராவண ேதமீேதறிA ேசைனெயா வகிறா எபைதA E-கிாீவ
தDேயா அறித)

கட)க7 யாைவ= , கன மைல- 3ல"க> , கா ,

திட)ெகா7 ேம8 , விE பிைடA ெச)வன சிவண,

அட)ெகா7 ேசைன= , அர-க< , ேத , வ+4 ஆ-3

கட) ெகா7 ேப ஒD- க பைல எப4" க

டா.

இராவண வைகைய 0டண இராம<-3- Bத)
‘எK+4 வ+தன இராவண; இரா-கத! தாைன
ெகாK+4 +த வ+4 உ&ற4; ெகா&றவ! 36"3&

6.34.34
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அK+4கிற4, ந

பல ! அமர

அIசி,

விK+4 சி+தின ‘எறன, 0டண, விைரவா.

6.34.35

இராம ேபா-3 எKத)
ெதாK

ைகெயா, வா$ 3ழறி, ெம$

விK+4 கவி ேசைன இ Lச) மிக, வி

ைற 4ள"கி,
ேணா

அK+4 ப பா) அமளி ‘அIச) ‘என அ+நா7,
எK+தபேய க4 எK+தன, இராம.

6.34.36

இராம ேபா-ேகால" ெகா7>த)
கட- களி என!தைகய க
விட- கயி என பிறK

ண, ஒ கால
வா7 வல விசி!தா,

‘மட-ெகா 4ய-3 , ெந வானி உைறேவா த

இட- கடD<-3 8, இ ‘என இைச!தா.

6.34.37

த அக வச!4 உல3 த"க, ஒ தனி

பின கவச!த ெபா7 இ)ைல; ெபாிேயாைன

ம அக வச!4 உற வாி+த4 எனி, மாேதா!
இன கவச!ைத= ஒ ஈச என) ஆமா).

6.34.38

5ெலா ேகாைதக7, 5K"கி எாி B&றி

அ) என) ஆய மல அ"ைகயி இல"கக, உலகி ெபா7 என- கைர இ) வாளி
வ) 5ற

ைவ!4 அய) வய"3 உற வாி+தா.

சிவெபமா ேதவகைளேநா-கி இராம<-3! ேதர<5மா பணி!த)
‘F

டெச இ அளவி) & ; இனி, ெவ&றி

6.34.39

16

ஆ

L

ஈ

தைகய4; உ

ைம; இனி அAச

அக)8&றீ,

ட மணி ஆழி வய மா நிமி ெபால+ேத

ட வி0 அமர! ‘ எ அர இைச!தா.

6.34.40

இ+திர, இராம<-3 உதவ-கதி! ேதைர- ெகாணமா மாதD-3-

கடைளயித)

ேதவ அ4ேக, ‘இ4 ெசய&3 உாிய4 ‘எறா;
ஏவ) 5ாி இ+திர<

‘F8ல3

அ! ெதாழி) இைச+தா,

இ ஒ கண!தி ைற &றி-

காவ)5ாி த ெபா ேத ெகாணதி ‘எறா.
------------

6.35 இராம ேத ஏ படல

6.34.41

9826 – 9846 (21)

மாதD ேத ெகாணத)
மாதD ெகாண+தன மேகாததி வளா8
Lதல

எK+4பட தைமய ெபால+ேத;

சீத மதிம
பாத

டல

ஏைன உள8

தி

எனநிற4 பர+த4 விE பி.

6.35.1

வ+த ேதாி சிறபிய)5க7
3ல- கிாிக7 ஏழி வDெகா

 உயெகாIE ,

அல-3 , உயபா , வD ஆழி= , ந) அAE
கல-3 அற வ3!த4; கத!4 அரவ

எ

வல- கயி கய4; ய4 வாைன.
ஆ
மீ

ெனா நா7 இ4 தி"களிைவ எனா

டன8

ேமலன8

ஈ விாித)

6.35.2

17

L

 உள4; தாரைக மணிெபா இ) ேகாைவ

நீ

ட 5ைனதாாி அ4; நிள4 3றி.

மாதிர

6.35.3

அைன!ைத= மணி Eவக7 ஆக-

ேகா4 அற வ3!த4; மைழ-3Kைவ எ)லா
மீ4 உ பதாைக என 0சிய4; ெம$ ைம
Lத

அைவ ஐ+தி வDயி ெபாDவ4 அ மா!

மர!ெதா ம+4 உலகி) யா8

6.35.4

உளவாாி!

தர!ெதா ெதா!த ெகா த"கிய4; ச"ககர!ெதா ெதா!த கட)மீ4 நிமிகால!4

உர!ெதா ெதா3!த கத* ஓைச அத ஓைத.
ப

5

உ

6.35.5

 அாித உ+தி அய வ+த பழ +ைத
டாிக ெமா அைனய ெமான4; Lத

அ

ேவத
ஓத
Lத

டைவ வயி&றிைட ஒ-கி உமி*கி&ேபா

டச மணி சயன

ஒப4 அகல!தி.

6.35.6

ஒ நா6 , நிைறேவ7விக> , ெவ2ேவ

அைவ ஏK , மைல ஏK , உல3 ஏK ,

அைவ ஐ+4 , எாிF , நனி ெபா$ தீ

மாதவ , ஆ8தி= , ஐ 5ல< , ம& ;
அ" கரண
ஒ"3 3ண
ெப
ெபா

6.35.7

ஐ+4, Eட ஐ+4, திைச நா6 ,

F , உழ) வா= ஒ ப!4 ,

பக6 , நீ7 இர8 , எ இைவ, பிணி-3
பாிக7 ஆகி நனி L

ட4, ெபால+ேத.

த"க>-3 ேபாாி) ெவ&றி ேத!த ப! ேதவக7 அ!ேதைர ேவ

6.35.8
த)

18

வ+ததைன வானவ வண"கி, ‘வDேயா$! நீ
எ+ைத தர வ+தைன; எம-3 உத8கி&பா$;

த+த7ைவ ெவறி ‘என நி, தைக ெம LA
சி+தினக7; மாதD கடாவி நனி ெசறா.

6.35.9

ேத இராமனேக விைர+4 வத)
‘விைனபைக விைச-ெகா விE 5 உவி, மான

மன!தி விைசெப&ள4 வ+த4 ‘என வாேனா
அைன!4 உலக
நிைன5

ெதாழ, அைட+த4, அமலபா);

இைட பி பட நிமி+4 உய ெந+ேத.

ேதாிைன- க

6.35.10

 இராம விய!த)

‘அலாி தனி ஆழி 5ைன ேத இ4 எனி, அறா);
உலகி வி) ெபாிய ஊ* ஒளி இ4 அறா);
நிைலெகா7 ெந ேம கிாி அ; ெந4 அ மா!
தைலவ ஒ Fவ தனி மான

இ4 தாேனா?

6.35.11

இராம, ேதபாகனாகிய மாதDைய ேநா-கி வின8த)
‘எைன இ4 ந ைம இைட எ$த)? ‘என எ

ணா,

மனவத

மனமக, மாதDைய, ‘வ+தா$,

அனவ<

அனதைன ஆக உைர ெச$தா.

ெபானி ஒளிேத இ4ெகா, ஆ5கல? ‘எறா;

மாதDயி மெமாழி
‘5ர

எாி!தவ< , நாக< , நா7

6.35.12
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அபக) இய&றி உள4; ஆயிர

அ-க-3

ஒ5 உைடய4; ஊழி திாி கா6 உைல8 இ)லா
இெபா இ) ேத வவ4 இ+திரன4 எ+தா$!
‘அ

ட

உ

டவ வயி&றிைன=
டாிக! நிசர

‘க

H

உ
வி
எ

இ4 ேபா)வன அள5 இல அ-கி-

ெபய ; 33 ; நீ> ; அைவ ேகா7 உ&

ெகா
5

6.35.13

ஒ-3 , உவமி-கி;

என-க4 ேபாமா).

மன

கய கா6

H

விைசயா) உண8 பிபடர ஓ ;

H

நில<

என விேசட

H

இைவ க

டா),

இல4; அஃேத

ெநநீாி< , ெநபிைட=

6.35.14

எ+தா$!

‘நீ

உளேவ, அைவ ஓ ஏK; நிமிகி&3

பா

உளேவ, அதி இர; அைவ ப

ேப

ஒகாைல, ஒகா6

ேத

உளேத, இ4 அலா)? உல3 ெச$ேதா$!

6.35.15

பி

இைடேபரா!

6.35.16

‘ேதவ , னி!தைலவ , சிவ< , ேம)நா7,

F8ல3 அளி!த அவ< , த)வ!  நி!

ஏவின; Eர-3 இைறவ ஈ+4 உள4 இ4 ‘எனா,

மாவி மன

ஒப உண மாதD, வD!தா.

6.35.17

இ!ேத அர-க மாையயா) ேதாறியேதா ‘என இராம ஐ=ற, ேத-3திைரக7
அ+த ஐய!ைதேபா-3த)

ஐய இ4ேக, ‘இக) அர-க அக) மாயA

ெச$ைக ெகா)? ‘எனA சிறி4 சி+ைதயி) நிைன+தா;
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‘ெம$ அவ உைர!த4 ‘என ேவ

, இைட L

ெமா$ உைள வயபாி ெமாழி+த, 4 ேவத .

ட

6.35.18

ெதளி8ெப&ற இராம மாதDைய ேநா-கி ‘உன4 ெபயைர- Bக ‘என அவ த
ெபயைர- Bத)

‘இ)ைல இனி ஐய

‘என எ

ந)லவைன, ‘நீ உன4 நாம

ணிய இராம,

நவி)க! ‘என,

‘வ) இதைன ஊவ4 ஒ மாதD எனேப

ெசா)6வ ‘என! ெதாK4, ெநIசிெனா ெசானா.

6.35.19

மாதிைய ேநா-கி, இள வா7 அாிைய ேநா-கி,

‘நீ க4கிறைத நிக*!4

ஆாிய; வண"கி அவ, ‘ஐய

‘என, நிறா

இைல, ஐயா!

ேத இ4 5ர+தரன4 ‘ எறன, ெதளி+தா.

6.35.20

இராம ேதாி) ஏத)
விK+4 5ர7 தீவிைன 3ல!ேதா ெவ4 ப,
ெதாK

தைகய ந)விைன களிபிெனா 47ள,

அK+4 4யர!4 அமர அ+தண ைக+4&

6.35.21

எK+4 தைல ஏற, இனி4 ஏறின இராம.

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

6.36 இராவண வைத படல 9847 – 10097 (251)
ஆழி அ

தட+ேத, 0ர ஏற6 , அமலA சி)D

Lழியி& Eாி!த தைம ேநா-கிய 5லவ ேபாத,
ஊழி ெவ" கா&றி ெவ$ய க6ழைன ஒ

ெசா)லா,
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வாழிய அ<ம ேதா7 எ ஏ!தினா மலக7 Cவி.

6.36.1

ேதவக7 வா*!த இராம ேத ெச)வ4
‘எKக ேத; Eம-க எ)ேலா

வD= ; 5-3 இேற ெபாறி

விKக, ேபா அர-க; ெவ)க, ேவ+த-3 ேவ+த; வி மி
அKக, ேப அர-கிமா ‘எ ஆ!தன, அமர; ஆழி
Kகி மீ4 எK+த4 எனA ெசற4, Fாி! தி

ேத.

6.36.2

இராவண தேதைர இராம<-3 எதிேர ெச6!4மா பாக<-3- Bத)
அன4 க

ணி) க

ட அர-க< , ‘அமர ஈ+தா

ம ெந+ ேத ‘எ உனி, வா$ ம!4 எயி திறா;
பி, ‘அ4கிட-க ‘எனா, த<ைட ெப+ தி

ேதைர

மி ந3 வாிவி) ெச"ைக இராம ேம) விதி ‘எறா.
அIசிய வானர

6.36.3

அIசா4 ஆரவாாி!4 ெபாத)

இாி+த வானர"க7 எ)லா , ‘இைமயவ இரத

ஈ+தா;

அாி+தம ெவ)6 எற&3 ஐ=ற8 இ) ‘எ, அIசா,
திாி+தன; மர

க)6

பிாி+தன ெகா)! ‘எ எ

சி+தின; ‘திைசேயா அ

ட

ண பிற+த4, ழ-கி ெப&றி.

6.36.4

பலவைக ஆரவார"க7
வாெபாD ரசி ஓைத, வயவ வா$ 5ைடபி ஓைத,
ேபா! ெதாழி) கள!4 ம&
ஆ!தD, யா

&றிய ெபா ம) ஓைத,

பா0*+4 அட"கின, இவ ஆட)

ேத 3ர) ஓைத ெபா"க, ெசவி&

ெசவி ெச$ய.

6.36.5
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இராம மாதD-3A சில அறி8ைர பகத)
மாதD வதன

ேநா-கி, மனத மன ைம+த,

“காதலா) கம

ஒ ேகயா); களி!த சி+ைத

ஏதில மி3தி எ)லா

இய&றிய பிைற, எத

ேசாதைன ேநா-கிA ெச$தி; 4-கைல ‘‘ எனA ெசானா.

6.36.6

மாதD அ2வா ெச$ேவ என)
‘வ7ள)! நி க!4 , மாவி சி+ைத= , மா&றலா த
உ7ள , மிைக= , உ&ற 3&ற , உதி தா< ,

க7ள

இ) கால பா , கம , கேத ஆகி),

ெத7ளி4 எ விIைச! ‘எறா; அமல<

‘ெச2வி4! ‘எறா.

6.36.7

இராம இராவண-3 ேபாFள மேகாதர விைடெபத)
‘ேதாறின இராம, எ+தா$! 5ர+தர 4ரக! ேதேம);
ஏ இேவா-3

ெவ ேபா எ$திய4; இைடேய யா ஓ

சா என நி&ற) 3&ற ; ததியா) விைட ஈ

 ‘எறா;

6.36.8

வா ெதாட 3ற அன மேகாதர இல"ைக மைன.
இல-3வேனா ெபாமா மேகாதரைன ஏ8த)
‘அ 5ய

அைனய க

ண தைன யா அாியி ஏ

4 பிைய! ெதாைல!த4 என! ெதாைல-3ெவ; ெதாட+4 நிற
த பிைய! த!தியாயி, த+தைன ெகா&ற

‘எறா;

ெவ 5 இக) அர-க, ‘அஃேத ெச$ெவ ‘எ, அவனி மீ
மீ
ஆ

டவ இளவ) நிற பாணியி வில"கா ன ,
தைக தெ$வ! தி

ேத அHகிய4; அH3" காைல,

டா.

6.36.9
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F
C

 எK ெவ3ளிேயா , மேகாதர னி+4, ‘ட!
தி ேதைர ‘எறா; சாரதி ெதாK4 ெசா)வா.

6.36.10

சாரதி அபா&ேசறேல கம என)
‘எ
ந
அ
க

அ

ேகா ெவ"க

ணிய ெபாK4 மீ
ண)த ேதா&ற

இராவணேர= , இ

 நடபேரா, கிடப4 அ)லா)?
க

டா), ஐய! நீ கமல

ணைன ஒழிய, அபா) ேபாதேல கம

அன

‘எறா.

6.36.11

மேகாதர இராமெனா ெபாத) (9856-9858)
எற6 , எயி& ேப*வா$ ம!4, ‘அடா! எ!4 நிைன!
திறென எனி<

உ

டா

பழி ‘என, சீ&ற

சி+4

3 அன ேதா&ற!தாத ெகா ெந+ ேதாி ேநேர

ெசற4, அ2 இராம தி

ேத; விைள+த4 திமில! தி

ேபா.

6.36.12

ெபா தட+ ேத , மா8 , Lைக= , 5ல8 வா7 ைகக) தட+ தி

ேதா7 ஆ> , ெந"கிய கட)க7 எ)லா

வ&றின, இராம வாளி வட அன) பக; வதா7
ஒ&ைற வதட+ ேதேரா

மேகாதர ஒவ ெசறா.

6.36.13

அசனி ஏ இ+த ெகா&ற- ெகாயிேம), அரவ! ேதேம),
3ைச உ பாக தேம), ெகா&றவ 3வ8! ேதா7ேம),
விைச உ பகழி மாாி வி!தினா; வி
திைசக>

ணிேனா

கிழிய ஆ!தா; தீ!த< , வ) ெச$தா.

இராம மேகாதரைனA சிைத!த4

6.36.14
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வி) ஒறா), கவச
க) ஒ ேதா>

ஒறா), விற) உைட- கர
தா>

ஓ ஒறா),

ஒ ஒறா), கK!4

ஒறா),

ெச) ஒ கைணக7 ஐய சி+தின; ெசபி வ+த
ெசா) ஒறா$A ெச$ைக ஒறா$! 4ணி+தன, அர-க 4Iசி.
மேகாதர மா

டைத அறி+4 இராவண இராமேனா ேபாெச$ய விைரத)

ேமாதர +த வ

ண , Fவைக உல3 &

மாதிர!ேதா ெவற வெதாழி) அர-க க
ேசதைன உ
த<

6.36.15

ண- க

கி! C

டா,

டா; ‘ெசலவி, ெசலவி! ‘எறா;

ட, ெசற4, 4ரக! தி

ேத.

6.36.16

இராவணன4 ேசைனைய இராம அழி!த)
பனிபடா நிற4 என பர-கிற ேசைன பாறி!

தனிபடா ஆகி) உ7ள

தா*கில எ<

@னிபடா நிற 0ர, அவ ஒ

தைம

ேநா-கா வ

ண

3னிபடா நிற வி)லா), ஒ)ைலயி Mறி- ெகாறா.

6.36.17

இராவண<-3 இட!ேதா7க7 4!த)
அட)வD அர-க&3 அேபா4, அ
கட)க>



வ&ற, எ&றி- கா) கிள+4 உட&" காைல,

வடவைர தல ஆன மைல-3ல
Eட மணி வலய

சDப மான,

சி+த! 4!தன, இட!த ெபா ேதா7.

தீ நிமி!த"க7 (9863-9865)
உதிர மாாி ெசாாி+த4 உல3 எலா ;
அதிர வான

ட"க7 அK+த, ம

இ!த4; அவைர

6.36.18
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பிதிர 0*+த4 அசனி; ஒளிெபறா-

6.36.19

கதிரவ தைன ஊ கல+ததா).
வா8
ஏ8
நா8

வாசிக7 C"கின; வா"க) இ)
ெவIசிைல நா
வா=

இைட இ&றன;

உல+தன; நா7 மல

6.36.20

Lவி மாைல 5லா) ெவறி L!ததா).
எK4 0ைண ெகா ஏ+4 பதாைகேம)
கK3 காக

ெமா$!தன; க

க7 நீ

ஒK3கிறன ஓ இக) ஆட) மா;

6.36.21

ெதாKவி) நிறன ேபாறன ழிமா.
இராவண இ! 4னிமி!த"கைள மதியாைம
இன ஆகி இைமயவ-3 இப

ெச$

4 நிமி!த"க7 ேதாறின; ேதாற8
அன4 ஒ

அறி+தில, ‘ஆ&ேமா,

எைன ெவ)ல மனி!த? ‘எ எ

Hவா.

இராவண ேதவர வானர இபா6

ஒ4"கி ஓத)

0"3 ேத ெச6

ேவக!4 ேவைல நீ

ஓ"3 நாளி ஒ4"3

உல3ேபா)

தா"க) ஆ&றகிலா தமாறி! தா
நீ"கினா இபா6
இராம<
கம

அைம ேச

6.36.23

ெந"கினா.

இராவண<
கைட-க

6.36.22

எதி-3

உ

அறி8

ஞான

அவிAைச=

ேதா&ற

(9868-9871)
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ெபைமசா) ெகா பாவ
தம
சிர

ேபகலா!

எனA ெச எதிதா-கினா.

ஒ ஆயிர

6.36.24

தா"கிய ேசட<

உர8 ெகா&ற!4 உவண!4 அரச<

ெபார எதி+தன ேபால ெபாD+தன;
இர8

ந

பக) என8

ஆயினா.

ெவறி அ திைச யாைன ெவ3
ஒைற ஒ னி+த8
அறி=
3ற

நரசி"க

அனவ<

6.36.25

டன

ஒ!தன

ஆடக-

ெபா

ெகா7ைகயா.

6.36.26

4வன வி)D ெபா ஒ ெதா)ைலநா7
எவன வி) வD? எ இைமேயா ெதாழ,

5வன F

அவ<

ெபால"கழலா) ெதா

அAசிவ<

என) ஆயினா.

6.36.27

இராவண ச"கிைன ஊ4த)
க

வி
அ

உ

ட ச"கர நாக ைக! தல
 அச"க ெதா) அ

ட ச"க!4 அமரத
ட ச"க

ட

ெவபட

ஆ5 எலா

இராவண ஊதினா.

6.36.28

இராமன4 ச"3 தாேன ழ"3த)
ெசான ச"கின4 ஓைச 4ள"3ற

‘என ச"3? ‘எ இைமயவ ஏ"3ற

அன ச"ைக ெபாறாைமயி ஆாிய
தனெவ

ச"3 தா<

ழ"கி&றா).

6.36.29

27

இராம அறியாதப ஐ பைட=
அ$ய ஐ பைடதா

அகி) நிறைம

அ! ெதாழி)

ெச$ய வ+4 அய) நிறன; ேதவாி

ெம$ய அனைவ க

ல ேவத"க7

6.36.30

ெபா$யி) தைன 5ல தொியாைமேபா).
மாதDயி ச"கழ-க
ஆைச=
ேதச

Bச அ

விE 5

மைல=
ட

அைல ஆழி=

ெந+ ேதவ

36"க 3ல

ெகா7தா

6.36.31

வாசவ ச"ைக மாதD வா$ைவ!தா.
ேதவமாத இராமைன- காHத)
4மில வாளி அர-க 4ரபன

விமல ேமனியி 0*வத னேம
கமல வானக நாய க

கைண

6.36.32

அமல ேமனியி) ைத!த அன+தமா).
இ ேதகளி6

Lய 3திைரக7 சின+4 ேநா-3த)

ெசற ேதேரா இர
3றி ெவ"க

<

ேச!திய

3திைர 3திபன

ஒைற ஒ உ& எாி உக ேநா-கின;
தி தீவன ேபா6

இ ேத-ெகாகளி67ள இ=

0ைண=

ெகாயிேம) உைற 0ைண=

ெகா&ற மா

ப=

5 அற

இயி ஏ
வி

ைறயி இ!தன

H

6.36.33

சின!தன.

பரைவ=

ப

ழ"3த)

28

=

6.36.34

எப4 ஓ Fாி ழ-கின.

இவைடய வி) ஒD
ஏK ேவைல=
0ழி ெவ"க

ஆ5 எ!த என) ஆ

இராவண வி) ஒD;

ஆழி நாத சிைல ஒD அ

ட

வி

ஊழி ேப8ழி மாமைழ ஒ!ததா).



6.36.35

வானர 0ரகளி திைக5
ஆ"3 நிற அ<மைன ஆதியா

0"3 ெவIசின 0ர விழி!தன

ஏ"3கிற4 அ)லா), ஒ இைழ!தில,

வா"3 சி+ைதய, ெச$ைக மற+4ளா.

6.36.36

ேதவகளி திைக5
‘ஆவ4 எைன ெகாலா ? ‘ எ அறிகில,
‘ஏவ ெவ)வ? ‘எ எ

ணல ஏ"3வா,

ேபாவ, மீ7வ, பைதப, ெபாமலா),
ேதவ

த"க7 ெச$ைக மற+தன.

இராமன4 ேதாளி Lாிைப-க
ேசண வ+4 அம ேநா-3
L

 அமர மலமைழ ெசாாித)

ெசK 5ய

அK+தின; சி+தின Lமைழ

காண வ+த கட8ள ைக எலா
ஆ

6.36.37

அவ 4ைண ஆள ஆ3வா.

கவி-B&: இவத வி)D ேதா&ற

6.36.38

29

நீ

L

ட மிெனா வா இ நீலவி)
 இர

ஆ

 எதி நிறன ேபாறன

ட வி)Dத வி)6

தீ

அர-கத

ட வ)லவ இ)லாA சிைல=ேம.

6.36.39

இராவணன4 பைட-கல"களி ஒளி
இ-கண!4

எறிப த!4 என;

ெந-க ேமக!4 உதி-3
ப-க

ெந5 அன

0E பைட Eட ப)திைச

5-3 ேபாக ெபாபன ேபா-3 இல.
இராவண ஆ5

6.36.40

வி)D ழ-3

அர-க அ எ!4 ஆ!தன ஆ5 , ேப
சிாி5 , வி)D தெழி5

3ைர-3

உ

ேவைல= , ேமக- 3ழா"க> ,

இைர!4 இ-கிற4, இ
இராவணன4 க

ணி) ெச)வன ெச) இ<

க

ணி) சி+தின தீ க ேவக!த

வி

ஓ ஈ இல

6.36.41

ணி) சி+தின சின! தீ

ம
எ

ேட ெகாலா

மாE அற

ணி) ) மைழ அ)ல; இராவண
ணி& ெச)வன மீ

 இ 0*வன.

6.36.42

இராம சிாி5
மா) கல"க) இ) சி+ைதய மாதிர
நா) கல"க ந3 ெதா

நாெவா

கா) கல"3வ ேதவ; கண மைழ

) கல"3 ; இல"ைக 4ள"3மா).

6.36.43

30

இராவண 0ர ேபAE வி)D ெபைம
‘3&ற

வி)ெகா ெகா)6த); ேகா7 இலாA

சி&ைறயாளைன! ேதவத

ேதெரா

ப&றி வானி) Eழ&றி பயிேம)

எ&ேவ ‘எ உைர-3 ; இைர-3மா).

6.36.44

கைணயி ெபைம
‘த!4 ைவ!4 அன ெவ"கைண தா8 அற
வ!4 ைவ!த4 மா<ட&ேக? வD

ஒ!4 ேதைர உதி!4 ஒ வி)ெலா

பி!4- ெகா7ெவ சிைற ‘என ேபEமா).

6.36.45

இராவண அ 5 எ$த)
பைத-கிற4 ஒமன , இைட படகிற4 ஓ சின ,

விைத-கிறன ெபாறிெபா"கின விழி= , உைடெவ$ேயா,

3ைத-3 என நிமிெவIசிைல 3ைழய, ெகா" க" கா)
உைத-கிறன Eடெவ"கைண, உ

ஏ என எ$தா.

6.36.46

அ பி தைமக7
உ

ஒ!தன, அன) ஒ!தன, ஊ&ற த B&றி

மம!தி<

@ைழகி&பன, மைழ ஒ!தன, வாேனா

நிமி!தன, பைட ப& அற நிமி8 உ&றன, அமி*த
ெப ம!திைன ைறE&றிய ெப பா பி<

ெபாிய.

இராவண எ$த அ 5கைள இராம அழி!த)

6.36.47

31

‘4

டபட ெந ேமைவ! 4ைள!4, உ7 இைற ெதா"கா4

அ

ட!ைத=

ெபா4!4 ஏ3

‘எ இைமேயாக>

அயி!தா;

க

ட! தெ கைண- கா&றிைன, கைண- கட), கனகA

ச

டA சர மைழ ெகா

இராவண மீ



, அைவ இைடேய அற! த!தா.

6.36.48

அ 5 ெசாாித)

உைடயா யற ஒகாாிய உதீவிைன உட&ற,
இைடR உறA சிைத+தா"3 எனA சர

சி+தின, விற6 ;

ெதாைட ஊறின கைணமாாிக7 ெதாைக தீ+தன 4ர+தா

கைட ஊ உ கணமாமைழ கா) 0*!4 என- கயா.

6.36.49

இராவண விட அ 5களி நிைல
வி
க
எ
தி

ேபா!தன; திைச ேபா!தன; மைலேபா!தன; இைமேயா
ேபா!தன; கட) ேபா!தன; பேபா!தன; கைலேயா
ேபா!தன; எாிேபா!தன; இ7ேபா!தன; ‘எேன

ேபா!ெதாழி)? ‘எ ஆைனயி உாி ேபா!தவ திைக!தா.

இராவண அ பினா) வானரேசைன அழிவ4க
வில-3த)

அ)லா ெந
எ)லா

ெப+ேதவ

த கர"ெகா

6.36.50

 இராம அ2வ 5கைள

மைறவாண அIசி,

 இ விழிெபா!தின, இாி+தா;

ெச) ஆயிர

விK"கா) உ3 வில"3 ஒ!த4 ேசைன;

வி)லாள<

அ4க

, அைவ வில-3

ெதாழி) ேவடா.

இராம எ$த அ பினா) இராவண அ 5க7 அழித)
ெச+தீவிைன மைறவாண<-3 ஒவ சிவிைல நா7

6.36.51

32

+4 ஈ+த4 ஒ உணவிபய என) ஆயின, த)வ
வ+4 ஈ+தன வ ெவ
ெவ

கைண; அைனயா வ3!4 அைம!த

தீ இைன பய ஒ!தன, அர-க ெசாாி விசிக .

இராம<

இராவண<

M ஆயிர

6.36.52

ஒ!4 ெபாத) (9897-9901)

வெவ"கைண ெநா ஒறினி) விவா,

ஆறா விற) மறேவா, அைவ தனி நாயக அபா;
B ஆயின, கன) சி+தின, 3-க 5ன) 3கி,

ேச ஆயின, ெபா ஆயின, திட ஆயின, கட6 .
வி)லா) சர

6.36.53

4ர-கிறவ&3, உடேன, மிட) ெவ ேபா

வ)லா, மK, எK, ேதாமர , மணி! த

, இ5 உல-ைக

ெதா) ஆ அயி), வா7, ச-கர ல , இைவ ெதாட-க!த

எ)லா ெந"கர!தா) எ!4 எறி+தா, ெச அறி+தா.

6.36.54

ேவலாயிர , மK ஆயிர , எK ஆயிர , விசிக-

ேகா) ஆயிர , பிற ஆயிர , ஒேகா)பட- 3ைறவ
கா) ஆயின, கன) ஆயின, உ

ஆயின, கதிய

லாயி மைழ அனவ, ெதாைட ப)வைக ெதா-க.

6.36.55

ஒ!4A ெச விைள-கிற4 ஒ அளவிதைல உடேன

ப!4A சிைல எ!தா, கைண ெதா!தா, பல கிலா!

ெதா!4பட ெந

தாைரக7 ெசாாி+தாெலன! 4ர+தா

3!4-ெகா ெந"ேகா) ப களி ஆ
ஈசவி சர

6.36.56

மாாி= எாிசி+4 தக

நீசவி சர மாாி=
ேதச

என- ெகாதி!தா.

த) ஐ Lத

இைட எ"கH

ெந"க

ெசறி8&றன ெசவி)

Bசி மயி ெபா5 உ&றன எனலாயின 3ைலய.

6.36.57

33

இராவணன4 ேத வி

ணி) எKத)

ம+தர- கிாி என ம+4 மாதி

த+த அ ெபா5 என 5ர"க7தா
க+தப+ நக விE பி) க

 என

என

அ!தர!4 எK+த4 அ2 அர-க ேத அேரா.

6.36.58

இராம காண வானரேசைன அழித)
எK+4 உய ேதமிைச இல"ைக காவல
ெபாழி+தன சரமைழ உவி ேபாதலா)
ஒழி+த4

ஒழிகில4 என ஒ)ெலன-

கழி+த4 கவி-3ல

இராம காணேவ.

இராம ேதைர வி

6.36.59

மிைசவிமா மாதD-3A ெசா)6த)

‘ழ8 இ ேதாெ◌ளா ெகா7 ப)தைல
விழவிேவ இனி; விE 5 ேசமேமா?
மழவிைட அைனய ந

பைடஞ மா

டன

எழவி ேதைர ‘எ இராம Bறினா.
மாதD ேதைர வி

6.36.60

ணி) ெச6!4வ4

‘அ+4 ெச$3ெவ ‘என அறி+த மாதD
உ+தின ேதெர<

ஊழி-கா&றிைன;

வ+தென வ+த4 அ

மான!ேத அேரா.

இ+4 ம

டல!திேம) இரவி ம

டல

இாி+தன மைழ-3ல இKகி! தி-3 எலா ;
உாி+தன உ-3ல உதி+4 சி+தின;
ெநாி+தன ெநவைர- 3மி; ேநைற

6.36.61

34

6.36.62

திாி+தன சாாிைக ேத ேதேம.
சாாிைகயி விைள8
வல
நில

வ ; இட

வ ; இட

வ ; மகி வாெனா
வல

நிமி ; ேவைல=

அல வ ; 3லவைர அைன!4

சல வ

அ

ட

3லா)மக திகிாி! தைமேபா).

6.36.63

சாாிைகயி விைர8 (9908-9913)
‘எK 5க* இராம ேத; அர-கேத இ4 ‘எ
உK+4 உ7 ெபாKதி எ2 உல3

ேசவன,

தK பிய ேதவ தொி8 த+தில,
பிழ பின திாிவன எ<

ெப&றியா.

6.36.64

உ-3 இலா உ-க> உ7க7 தா-கD
ெந-3 இலா மைலக> ெந5A சி+தD
வ-3 இலா திைசக> உதிர

வா$வழி-

க-கிலா உயிக> இ)ைல கா

பன.

6.36.65

‘இ+திர உலக!தா ‘எப; எறவ

‘ச+திர உலக!தா ‘எப; ‘தாமைர

அ+தண உலக!தா ‘எப; ‘அ)லரா)

ம+தர மைலயினா ‘எப வானவ.

6.36.66

‘பா&கட) நவணா ‘எப; ‘ப)வைக
மா)கடD<-3

அ2 வர பினா ‘எப;

‘ேம)கடலா ‘எப; ‘கிழ-3 உளா ‘எப;

‘ஆ5 இைட அ4 ‘எப அறி=

வானவ.

6.36.67

35

‘மீ
கீ

‘L

‘மா

டனேவா? ‘எப; ‘விE 5 வி

 உக-

டனேவா? ‘எப; ‘கீழேவா? எப;

டன 5ரவிேயா? 5திய கா&! ‘எப
டன உலக

‘எ உைர-3

6.36.68

வாயினா.

ஏKைட- கடD< தீ8 ஒ ஏழி<

ஏKைட மைலயி< உல3 ஒ ஏழி<
Kைட அ

ட!தி Eவக7 எ)ைலயா

6.36.69

ஊழியி) கா& என! திாி+த ஓவில.

இராவண 0சிய அ 5க7 கட) தDய இட"களி) எ)லா
மைழ!4ளிகைளேபால 0*த)
உைட-கட) ஏழி<
இைடப

தீவி<

உலக

ஏழி<

மைல ஒ ஏழி<

அைட-கல ெபா7 என அர-க 0சிய
பைட-கல

6.36.70

மைழப 4ளியி பாைமய.

இராவண வி!த பைட-கல"கைள அ!த6
இராம ேபா ெச$யாைம

ஒ!4 உல3 அைன!ைத=

உர&

த!த6 அறி ெவ3



ஓன,

இ!தில; இராவண எறி+த எ$தன
அ!த4

த!த4

அறி, ஆாிய

ெச!4 ஒ ெதாழி) இைட ெச$த4 இ)ைலயா).
இ ேத

இல"ைகைய எ$4த)

வில"க6

ேவைல=

ேம6" கீழ

அல"3 ஒளி திாித உல3 அைன!ைத=

கல"3ற! திாி+த4 ஓ ஊழி-கால- கா&

6.36.71
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இல"ைகைய எ$தின இைமபி வ+4 அேரா.
ேதL

6.36.72

ட 5ரவிகளி ெபைம

உ$!4 உல3 அைன!தி<

உழற சாாிைக

ெமா$!த4 கடDைட மணD  ைமயா);
வி!தக கடவிய விசய! ேத பாி
எ$!தில உயி!தில இர

 பால8 .

6.36.73

இராம ஏறிய ேதாி ெகாைய இராவண அ!த)
இ+திர ேதாிேம) உய+த ஏ+4 எழி)
உ+த

ெபவD உமி ஏ&றிைன

ச+திர அைனய4 ஓ சர!தினா) தைரA
சி+தின இராவண எாி=

சி+ைதயா.

6.36.74

இ ெகா பா$+த கடDநீ E"3த)
சா$+த வ) உேபா$ அரவ! தா*கட)

பா$+த ெவ"கன) என ழ"கி பா$த6

கா$+த ேப இ பி வக கா) உற!
ேதா$+த நீரா எனA E"கி& ஆழிேய.

6.36.75

மாதDமாபி) இராவண அ 5கைள அK!த)
எK!4 எனA சிைத8 இலா இராம ேதபாி-

3K-கைள- B"கைண- 3ைப ஆ-கி, ேந
வK!த அ மாதD வயிர மாபிைட

அK!தின ெகாI சர , ஆெறா ஆ அேரா.

இராவண அ 5களா) இராமைன மைற!த)

6.36.76

37

ம

டல வாிசிைல வான வி)ெலா

உ

ைட ெவ"க"கைண ஒ"3 Fடலா)

4
க

ட ெவ

பிைற என! ேதாற! Cவிய

ல இராமைன இைம5 இ) க

இராமேம) பட அ 5கைள- க

ணினா.

 அமர அIEத6

‘ேதா&றனேன இனி ‘எ<

ேதா&ற!தா)

ேவ&றவ ஆ!தன; ேம6

கீழ

ஆ&றல அமர

அAச

6.36.77
அர-க ஆ!த6

எ$தினா

கா& இய-3 அ&ற4 கல"கி& அ

டேம.

6.36.78

இராமேம) அ 5 படத விைள8க7
அ"கி=

த ஒளி அட"கி&; ஆகD

ெபா"கில திமி!தன; விE பி) ேபா-3 இல

ெவ"கதி த
ம"36

கதி வில"கி மீ

டன

ெநமைழ வற+4 சா$+ததா).

6.36.79

திைசநிைல- கடகாி ெச-3A சி+தின;
அைச8 இல ேவைலக7 ஆ-க அIசின;

விைசெகா விசாக!ைத ெந-கி ஏறின
3ச; ெநேம8

36-க

வானர! தைலவ<

இைளய ைம+த<

ஏைனய தைலவ<

‘கா

உ&றேத.

கிேல

6.36.80

‘என-

கானக- காி என- கல"கினா; கட)
மீ என- கல"கினா 0ர ேவ உளா.

6.36.81
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இராவண எ$த அ 5க7 இராம<-3

4ய விைள!தன

நீ)நிற நிதேகா எ$த நீதியி

சா)5ைட மாதD மாபி) ைத!தெவ"
ேகாD<
ேவD<

இல-3வ ேகால மாபி 0*

ெவ ைமேய விைள!த 0ர&3 .

6.36.82

இராம இராவணைன எ$4 வ!4த)
எ$தன சர

எலா இைமபி +4ற-

ெகா$தன அக&றி, ெவ"ேகாD ேகாைவயா)
ெநா$4 என அர-கைன ெந"க ெநா+தன
ெச$தன, இராகவ; அமர ேதறினா.

6.36.83

இராவண<ைடய வி) ஒ=மா இராம அ 5 எ$த)
C

ேகா

உைட நிைர 5ைர கர

அைவ ெதா அ-

உைட மைல நிக சிைல இைட 3ைறய,

ேசHைட நிக கைண சிதறின உணேவா
ஊ

உைட உயி ெதா

உைற உ

ஒவ.

6.36.84

இராம இராவணன4 கவச!ைத பிள+4 அவ 3திைய ப3மா
கைணகைள வித)

கயி) விாி8ற வ கவச

உவி

பயி) விாி 3திக7 பகிட ெவயிேலா

அயி) விாி Eகைண கடவின அறிவி
4யி) 5ாி8ழி உண Eட ஒளி ஒவ.

இராவணன4 0ைண- ெகாைய 0*!4த)
திைச உ 4கில4 ெசறி மைழ சித

விைச உ கிழ4 விாித சிரேனா

6.36.85
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இைச உ கவியி இல3 ெகாைய!

தைச உ கைண ெகா தைர உற இட6 .

6.36.86

பைட உக இைமயவ பவர) ெகட வ+4

இைட உ திைச திைச இ3ற இைறவ

அைட= ெகா மிைச அHகின அள8 இ)
கைட உக 8 எK கட) 5ைர க6ழ.

இராமன4 ெகாயி) க6ழ அம+த4 க
ப

ணவ உய ெகா என ஒ பரைவ-

ந

ண6

க

எ

6.36.87

 ேதவ மகி*த)

அக உலகிைன வல வ க6ழ
இைமயவ ‘நம4 உ கம

ணல னிவினி இவறின ‘எனேவ.

6.36.88

இராமேம) தாமத- கைணைய இராவண எ$த)
ஆய4 ஒ அைமதியி அறிவி<7 அறிவ
நாயக ஒவைன நDகில4 உணரா
ஏயின இ7 உ தாமத எ<

அ!

தீவிைன தபைட தெ ெதாழி) மறேவா.

6.36.89

தாமத-கைணயி தைம (9934-9936)
தீ க உைடயன சில க ; உதிர
ேதா$ க
ேப$ க

உைடயன; Eரக
உைடயன; பில க

உைடய;
@ைழ=

வா$ க வாி அர8 அைனயன வமா).
ஒ திைச த) கைட ஒ திைச அள8
இ திைச எயி உற வவன; ெபாிய;
கதிய கதிய 5ாிவன; கன6

6.36.90
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6.36.91

பதிைய மதிெயா ப3வ பகழி.
இ7 ஒ திைச ஒ திைச ெவயி) விாி= ;
E7 ஒ திைச ஒ திைச மைழ ெதாட ;
ர6 ;

உ7 ஒ திைச ஒ திைச உ

ம7 ஒ திைச ஒ திைச சிைல வட .
இ!தைகய தாமத-கைண-3

6.36.92

இராம நிைன8 மய"காைம

இைனயன நிக*8ற எKவைக உல3

கைன இ7 க4விட உயி இைட கதற
விைன அ ெதாழி) இைட விரவ6

விமல

நிைன8 தைகயின ெநறி= ைறயி.

6.36.93

இராம விட சிவ கைணயா) தாமத-கைண அழித)
க

Hத) ஒவன4 அபைட கதி

எ

H கனவிெனா உண8 என இைமயி)

ப

4

ணவ வித6
ெண<

அ4 க

அ4 நனி பக;

நிைலயினி எறிபைட ெதாைலய.

 ெபாறாத இராவண இராமன4 ேமனியி) அ 5கைள அK!த)

விாி+த தபைட ெம$க
எாி+த க

6.36.94

ட ெபா$ என 0ய,

ணின, எயி&றிைட ம!த வாயின, த

தொி+த ெவ"கைண, க"க ெவ

சிைறயன திற!த

அாி+தம தி ேமனிேம) அK!தி, நி ஆ!தா.
இராவண ஆEரபைட வித)
ஆ!4, ெவIசின!4 ஆEர பைட-கல , அமர

6.36.95
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வா!ைத உ

ட4, இ உயிகளா) மறDத வயி&ைற!

C!த4, இ+திர 4H-3 ெதாழில4, ெதா!4,
தீ!த ேம) ெசல! 4ர+தன, உலக"க7 திாிய.

6.36.96

இராம அ"கியிகைண வி!4 ஆEர-கைணைய அழி!த)
‘@"3கிற4, இ2 உலைக ஓ ெநாவைர ‘என,
எ"3 எ"3

நி அலம

ம"3) வ) உ

அமரக

 இைரப,

ஏ&றி ேம) எாிம!4 என

அ"கி த ெந பைட ெதா!4, இராகவ அ!தா.

6.36.97

இராவண ேகா-கண-கான ெகாய அ 5கைள எ$த)
B&- ேகா<

ேகாடல, கட) எலா 3ப,

நீ&- 3ைபயி ேமைவ Mவ, ெநய
கா& பி ெசலA ெச)வன, உல3 எலா கடப,
M&- ேகா அ 5 எ$தன, இராவண, ெநாயி).
இராவணன4 வி&ேபாைர பல

6.36.98

பாராத)

‘என ைக-கேபா! ‘எப சில; சில, ‘இைவ=
அன மாயேம; அ 5 அல ‘ எப; ‘அ2 அ 5-3
 ெகா) இட

‘எப சில; சில ‘‘இக)ேபா

இன

உ

ன

இ!தைன யறில ஆ

‘ என ெமாழிவ.

6.36.99

மைற த) தனி நாயக, வானிைன மைற!த
சிைற=ைட- ெகாI சர

எலா

இைம5 ஒறி) சி+த

ெபாைற சிைக ெப+ தைல நி

பிைறக- ெகா" கIசர

5"க!தி அள8

அைவ ெகா

 பிள+தா.

6.36.100
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இராவண மயகைண ெதா!த)
அய பைட!த ேப அ

ட!தி அ+தவ

பைட!தவ, ‘ப) ேபா

பய பைட!தவ யாாி<
விய பைட-கல
மய பைட-கல

ஆ&றி,

ெதாெப நா, இனி ‘என விைர+தா;

4ர+தன, தயரத மகேம).

6.36.6.36.101

மயகைண க

 வானவ

‘விடன வி பைட-கல

Eடன ‘என! 4H-க
‘ெகடன
சிட த

வானர
ேவேரா

இராம கா+தவ

உலைகA

உ&, அமர

‘என வானர! தைலவ

தனி ேதவ<

அIEத)

E

டா;

கிழி+தா;

அத நிைல தொி+தா.

எ<

6.36.102

கைணயா) மயகைணைய மா$!த)

‘பா+த7 ப)தைல பர+4 அக 5வி இைட பயி6

மா+த-3 இ)ைலயா) வா*8 ‘என வகிற அதைனகா+தப

எ< க" ெகா" கைணயினா) கட+தா

ஏ+த) பமணி எ*வD! திர75ய!4 இராம.

இராவண த
‘ப

த

 0Eத)

 நாக பைட!த4, கனக இ பாைர!

ெதா
உ

 ெகா

6.36.103

 ெகா

ட4, ம4 எ<

அ8ண  ெதாட4,

 இ"3 எவயி அ4 4ர+4 உயி உ
 ெகா

ெப ‘எனா,

 எறி+தா, ஐ+ேதா ஐ+4ைட! தைலயா.

இராவணன4 கைதயி ெபைம(9949-9950)

6.36.104
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தாக ப

 ேதவைர! தக!த4, தனி மா

ேம ம+தர

5ைரவ4, ெவயி) அன ஒளிய4,

ஓ உக தனி உலக நி உ<

உளாA

சீ உக+த4, ெநாி!த4, தானவ சிர"க7.
பE

5ன) ெப பரைவ ப

உ

6.36.105

ட4, பனி5&

அE 5 பா$கிற4, அ-கனி ஒளிகிற4, அ
தE 5ேபா) உைட+4 ஒழி=

எ அைனவ

விE 5 பா*பட வ+த4 ம+தர

ெவவ.

ட
தளர,

6.36.106

இராம த அ பினா) அ+த- கைதைய நீ ஆ-கிய4
க

, தாமைர- க

5

டாீக!தி ைக அன 5கக

அ

உ

ண, அ- கட87 மா- கைதைய,

ட நாயக ஆயிர

க

ணி<

அட"கா

விடா

ைட Mட நீபள4 என உதி!தா.

மாையயிகைண விட இராவண எ
‘ேதய நிறவ, சிைலவல

6.36.107

Hத)

கானா; தீரா

ேபைய எபல 4ரப4? இ"3 இவ பிைழயாம)

ஆய தெப

பைடெயா

அகள!4 அவிய

மாையயி பைட ெதாப ‘எ, இராவண மதி!தா.

6.36.108

இராவண மாையயி கைணைய வித)
Lசைன! ெதாழி) 5ாி+4, தா ைறைமயி ேபா&
ஈசைன! ெதாK4, இ=
ஆைச ப!தி<

ச+த

அ+தர பரபி<

எ

ணி,

அட"கா

0சின ெசல, வி) இைட ெதாைடெகா விடா.

6.36.109
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மாையயி கைணயா) இற+த அர-க எK+4 ஆ!த)
மாய
காய

ெபா!திய வயபைட வித6 , வர 5 இ)

அ!தைன= , ெந" காய"க7 க4வ,

ஆ= உ& எK+தா என ஆ!தன அமாி)

6.36.110

Cய ெகா&றவ Eசர!தா) 5 4ணி+தா.
இ+திர&3 ஒ பைகஞ< , அவ&3 இைளேயா ,

த+திர ெப+ தைலவ , தைல! தைலேயா ,
ம+திரA E&ற!தவக>

வர 5 இல பிற ,

அ+தர!திைன மைற!தன, மைழ உக ஆபா.

6.36.111

3ட ெபI ெசவி-3ற , ம&ள 3K8 ,

பைட!த Fல மா! தாைன= , தDய பட,

விைட!4 எK+தன; யாைன, ேத, பாி த) ெவ2ேவ

அைட!த ஊதிக7 அைன!4
ஆயிர

ெபெவ7ள

வ+4, அ2 வழி அைட+த.

6.36.112

எ அறிஞேர அைற+த

கா$சின ெப" கட) பைட களபட எ)லா ,
ஈசனி ெப&ற வர!தினா) எ$திய என,
ேதச

&ற8 ெசறி+தன, திைசக>

ெசற எ"கH , ேதவ

னிவ

‘ெவற4 எ"கைள ேபா6 ; யா

திைகப.
சி+த

விளிவ4

உளேத?

இ கா4 ; எ$4மி, எ$4மி ‘எனா,

ெகாற ெகா&றவ த ெபய 3றி!4 அைற Bவி.
மாய பைடயா) Lத"க>
பா இட+4ெகா

6.36.113

ேப$க>

ேதாத)

 எK+தன பா 5 எ< பய,

6.36.114
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பாாிட

4ைன+4 எK+தன மைல அன பய,

‘ேப இட

க4வாி4, இனி விE 5 ‘என, பிற+த,

ேப இட"காி ெகா"3ைழ அணி+தன ேப$க7.
தாமச!தினி& பிற+தவ, அற

தெ

6.36.115

தைகய,

தாமச!தினி) ெச)கிலாA ச4 க!தவ&3

தாமச!திைனA ெச$பவ அைட+தன தளரா!

தாம ச!திர
தா

சி!திர

ெபா+தின தய"க.

அவி+4 மீ4 எK+தவ-3 இரயி தைகய,

தாம இ+4வி பிள8 என! தய"3
தா

6.36.116

வா7 எயி&ற,

அவிIைசய, கட)ெப+ தைகயின, தரள!

தாம விIைசய 4வறின திைசெதா த-கி.
தா

மட"க6 ட"3 உைள யாளி=

தா

அட"க6 ெந+திைச உலெகா தைகவா,

தா

மட"க6 கட6

த3வா,

ஒ!4 ஆத பைகயா,

தா மட"க6 ெகா Eட பைடக>
மாயபைடயி விைள8 க

6.36.117

தாி!தா.

6.36.118

 இராம மாதDைய வின8த)

இைனய தைமைய ேநா-கிய இ+திைர ெகாKந,

‘விைனய
வைன=

ம& இ4 மாயேமா? விதிய4 விைளேவா?
வகழ) அர-கத

நிைனதியா

வர!திேனா? ம&ேறா?

எனி, பக ‘என, மாதD நிக*!4 .

மாதDயி ம ெமாழி (9964-9965)
இ5- க மிய&3 இைழ@ைழ ஊசி ஒ இய&றி,

விபி ‘ேகாயா) விைல-3 ‘எ<
க5- காமைழ வ

பதயி, விடா

ண! அ- க+திைச- களி&றி

6.36.119
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ம5- க)Dய ேதாளவ மீள மாய .
0$-3

6.36.120

வா$ அயி) ெவ7 எயி& அரவி ெவ

மா$-3மா ெநம+திர
ேநா$-3

த+த4 ஓ வDயி,

ேநா$த விைன-3

விட!ைத

நி ெப ெபய ெநாயி,

நீ-3வா$! நிைன நிைனபவ பிற5 என நீ"3 .
மாதD ேவ

6.36.121

ட இராம ஞானமா-கைணைய வித)

‘வர!தி ஆயி< , மாையயி ஆயி< , வDேயா
உர!தி ஆயி< , உ

ைமயி ஆயி<

ஓட!

4ர!தியா) ‘என, ஞானமா- க"கைண 4ர+தா
சிர!தி நாமைற இைறIச8

ெதாடர8

6.36.122

ேசேயா.

ஞான-கைணயா) மாையயி விைள8 மா$த)
4ற!த) ஆ& ஞானமா- க"கைண ெதாடர,
அற!4 அலா4 ெச)லாத ந) அறி8 வ+4 அHக,

பிற!த) ஆ&

ேபைதைம பிணி5ற! த ைம

மற!தலா) த+த மாையயி மா$+த4 அ மாய .

6.36.123

இராவண லபைட வித)
நீல

ெகா

 ஆக

ட< , ேநமி பைடேயா< ,

Fல

ெகா

 ஆ க

டக ஆவி விபா,

கால

ெகா

டா; க

டன ேன கழிவிபா,

ல

ெகா

டா, அ

டைர எ)லா ெதாழி) ெகா

இராவண விட ல!ைத இராம காHத)

டா.

6.36.124
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க

டா 3ல

க

 ஆ3ல

உ& ஆயிர

ஆ-கிற4, க

ணி)

உ& உ ப அயி-கிற4, ‘0ர

க

, தா, 3ல

க

தா3த) , ெச)ல விைச!4 உ7ள4 க

&

‘ எ அ-கழ) ெவ$ேயா,

E

டா.

6.36.125

வகிற ல!தி இய)5
எாியா நி&3 எஃ3 இைல F

எாி அIச,

திாியா நி&3

ேதவக7 ஓட, திர7 ஓட,

இாியா நி&3

எ2 உல3

த ஒளிேய ஆ$,

விாியா நி&3 ; நி&கில4, ஆ-3 விழி ெச)லா.

ல!ைத அழி-3மா ேதவக7 இராமைன ேவ

6.36.126
த)

‘ெச)வா$ ‘எனA ெச)ல வி!தா; ‘இ4 தீ!த&3
ஒ)வா$ நீேய; ேவ ஒவ-3
வ)வா$ ெவ"க

ல

எ<

உைடயாதா);
காலைன, வ7ளா)!

ெவ)வா$, ெவ)வா$! ‘எறன, வாேனா, ெமDகிறா.

6.36.127

இராம எ$த கைணக7 பயனிறி ேபாத)
4ைன=

வைன=

நிைன=

விைனய

ேவக!தா) உ

ஏ

4

ெணன

காD ெச)வன தைன மறவாேத

ஞான-க

உைடயாேம) நிைனயாதா

ேபாலA சி+தின 0ரசர

ெவ$ய.

இராம ெச$வதறியா4 நி&ற) (9973-9974)
எ$= , எ$=
ெபா$=

ேதவைட! தி

4$=

பைட எ)லா ;

ஒ!4, அைவ சி+4 ; 5வித+தா

6.36.128
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வ$=

சாப

ஒபன, ஒ5 இ) அ4 க

அ$ய நிறா, ெச$வைத ஒ

டா,

6.36.129

அறிகி)லா.

‘மற+தா ெச$ைக; மா எதி ெச$= வைக எ)லா

4ற+தா ‘எனா, உ ப 4H-க

ெதாட8&றா;

அற தா அIசி- கா) 3ைலய, தா அறியாேத

பிற+தா, நிறா; வ+த4 ல , பிற அIச.
இராமன4 உ"கார!தா) ல
ச"கார!தா க

6.36.130

சிைதத)

ைட ஒDப, தழ) சி+த,

ெபா"3 ஆர!தா மா5 எதி ஓ 5கேலா ,
ெவ"கார!தா &

னி+தா; ெவ3ளி ேப

6.36.131

உ"கார!தா) உ-க4, ப)M உதிராகி.
அமராி அகமகி*Aசி
ஆபா ஆனா; அAச

அ&றா; அலமாாி

Cபா ஆனா; 47ள) 5ாி+தா; ெதாKகிறா,

‘தீபா$ நீேய தீ என ேவறா$ வதீைம

ேபபா$ ேபாலா ! ‘எறன வாேனா, உயிெப&றா.
இராவண த ல சிைத+த4 க
‘ெவறா ‘எேற உ7ள

 0டண ெசா)Dயைத நிைனத)

விய+தா வில

‘ெபாறா எனி ேபாகல4 ‘ எ<
ஒ ஆ

6.36.132

ெபா7 ெகா

உ"கார!திைட உ-3, ஓத) காணா

நிறா, அ+நா7 0டணனா ெசா) நிைன8 உ&றா.

டா,
6.36.133
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இராமைன ‘ேவத த&காரணேனா? ‘என இராவண எ

Hத)

‘சிவேனா? அ)ல; நாக அ)ல; திமாலா
அவேனா? அ)ல; ெம$வர

எ)லா

அகிறா;

தவேனா எனி, ெச$4 -3 தர அ)ல;

இவேனாதா அ2 ேவதத) காரண? ‘எறா.
யாவேர ஆயி<
‘யாேர<

6.36.134

ெபாேவ என)

தா ஆ3க! யா எ தனி ஆ

ைம

ேபேர; இேற ெவறி ெப; 5க*ெப&ேற
ேநேர ெச)ெவ, ெகா)6

எனிதா நிமிெவறி

ேவேர நி&3 ; மீ7கில4 ‘ எனா, மிட), உ&றா.

6.36.135

நிதியி பைடைய இராவண ஏ8த)
நிதி! தி-கி) நிறவ ெவறிபைட ெநIசி)

கத, தபா) வ+தைத வைக- ெகா, கால
விைதA சி+4

வி)D வD!4A ெசலவிடா

3திA ெச"க

தீஉக, ஞால 3ைல8 எ$த.

6.36.136

நிதி பைட வத) (9981-9983)
வ$ய+ 4IE

ப$=

ெம$=

வபிட நாக மன

ேகா ப)தைலேயா

அIச,

அள8 இ)லா

வா= ெப&றன, ேம- கிாி சால

ெநா$4 எ ஓ4
வா$வா$ ேதா

தைமய ஆக @ைழகிற.
மாகட) ேபா6

ேபா$வாகிற, ெபா"3 அன) க

விட வாாி

ணி ெபாழிகிற,

6.36.137
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மீவா எ"3

ெவ7ளிைட இறி மிைடகிற,

6.36.138

ேப$வா$ என ெவ7 எயி எ"3 பிற*கிற.
‘க!ேத தீ ; க

ணக ] ஞால கடேலா

3!ேத தீ ‘எ உயி எ)லா
‘!தா அேறா, ெவ"க

3ைலகிற,

அர-க? K&

ெபா!தா ஆ3 , இெபாK4 ‘ என 5ைககிற.

6.36.139

இராம காட- கைணைய வித)
அ2வா உ&ற ஆ அரவ

த அக) வாயா)

க2வா நிற; மா)வைர &
‘எ2வா$ ேதா

வைக க

டா;

எ$தின ‘ எனா, எதி எ$தா,

த2வா ெம$ ைம- காட

6.36.140

காட- கைணயி இய)5 (9985-9987)
எவ

எ!தைம!4 ஏகின நாக!4 இன என,

பவண!4 அன ெவIசிைற ேவக!ெதாழி) ப ப,

Eவண- ேகால! 4

ட

நக

ெதா) சிைற ெவ

ேபா

உவண 57ேள ஆயின, வாேனா உல3 எ)லா .
அள-க அ

4ள-க அ

‘இள-க

57 இன

அைடய ஆ அழ)

வா$ெதா

எாிய! ெதாடன,

இல"ைக தீ இ4

விள-3 இன

ஈ

எ!தன ேபாற வி

 ‘என

எலா .

3யிறன Eடமணி, கனD 3ைபயி
பயிறன, Eடதர ப4ம நாள"க7
வயிெதா

6.36.141

கவ+4 என, பணிைய வா$களா)

6.36.142
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அயிறன, 57 இன

உகிாி அ7ளின.

6.36.143

ஆயிைட அர-க< , அழற ெநIசின,
தீயிைட ெபா!4 எK
மா இ ஞால

Cயின, Eசர

விE 5

உயிப, சீ&ற!த,
ைவ5 அற!

உமி ேதா&ற!த.

இராவண அ4 க

6.36.144

 சின+4 சர"கைள! C8த)

அ"3 அ(2) ெவ"க"கைண அயிD வா$ெதா ,
ெவ"கைண படபட, விைசயி 0*+தன;
5"கேம தைலெயன 5-க ேபா6மா);
4"கவா7 அர-கன4 உர!தி) ேதாறல.

6.36.145

இராவண நிைலதளர இராம வD மி3த)
ஒ-கநி எதி அம உட&

காைலயி)

-கணா தடவைர எ!த ெமா$ ப&3
ெந-கன விIைசக7 நிைலயி) தீ+தன;
மி-கன இராம&3 வD=

0ர .

6.36.146

இராம இராவண தைலைய அ!த)
ேவதிய ேவத!4 ெம$ய ெவ$யவ-3
ஆதிய அHகிய அ&ற

ேநா-கினா

சாதியி நிமி+த4 ஓ தைலைய! த7ளினா
பாதியி மதிக பகழி ஒறினா).
அ&ற தைல கடDைட 0*த)
ேமவி ெகா 0E கா) எறி

6.36.147
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ேபாாிைட ஒ+4ேபா$ 5ணாி 5-3 என
ஆாிய சர பட அர-க வதைல
நீாிைட விK+த4 ேநெகா

 ஒேபா$.

6.36.148

ேதவகளி மகி*Aசி ஆரவார
3தி!தன பாாிைட 3 B உற
மிதி!தன; வடக

CE

0சின;

4தி!தன; பான; ஆ! 47ளின;

மதி!தன இராமைன வா<ே◌ளா எலா .
இராவண தைல மீ



6.36.149

ைள!த)

இற+தேதா உயி உட தம!4 ஈனா)
பிற+4ளதா

என ெபய!4

சிற+த4 தவ

அலா) ெசய) உ

ஓதைல

மற+தில4 எK+த4 ம!த வாய4;

டா3ேமா?

6.36.150

எK+த தைல இராமைன இக*+4 அதத)
ெகா$த4 ெகா$4 இல4 எ<

ெகா7ைகயி

எ$த வ+4, அ-கண!4 எK+தேதா சிர ,
ெச$த ெவIசின!4ட சிற-3

ெச)வைன

வ$த4, தெழி!த4, மைழயி ஆப4.

6.36.151

அ&- கடD) விK+த தைலயி ெசய)
இட+த4 கிாி 3வ என எ"கH
பட+த4 3ைரகட) ப3

ப

ப4

விட த விழிய4 Kகி ேவைலயி)
கிட+த4

ஆ!த4 மைழயி ேகழ4.

6.36.152

53

இராம ேதா7களி) பதினா3 அ 5கைள அK!தி இராவண ஆரவாாி!த)
‘விK!தின சிர

‘எ<

ெவ3ளி மீ- ெகாள,

வK!தின, உயிகளி தD ைவ!தேதா
எK!தின ேதா7களி ஏெழா ஏKேகா)

அK!தின அசனி ஏ அயி-3

ஆபினா.

6.36.153

இராம, இராவணன4 வி&பி!த ைகைய அ!த)
‘தைல அறி தவ4 ஓ தவ

உ

 ‘என

நிைல உ ேநமியா அறி+4 நீசைனகைல உ தி"களி வ8 காய

சிைல உ ைகைய= தல!தி) ேச!தினா.

6.36.154

ெகா&றவ சர பட- 3ைற+4ேபான ைக
ப&றிேய கிட+த4 சிைலைய பா"3ற

ம& ஒ ைக பி!த4 ேபால வ2விய4

6.36.155

அ&றைக பிற+தைக யா அ4 ஓ3வா.
மாதDேம) எறித&காக அ&ற ைகைய இராவண எ!த)
ெபாைகயி& ஊதியா வDைய ேபா-3வா

 ைகயி) 4மயி 7ளி 47>ற,

மி ைகயி) ெகா

 என வி)ைல விலா

வ ைகைய! தைகயி வDயி வா"கினா.

அ&றைகயா) தா-3

ட மாதD இர!த

6.36.156

க-3த)

விள"3 ஒளி வயிரவா7 அர-க 0சிய

தள

கிள தட-ைகத மாபி) தா-க6 ,

உள கிள ெபவD உைல8 இ) மாதD

4ள"கின, வா$வழி உதிர

C8வா.

6.36.157

54

மாதDேம) இராவண ேதாமர

எறித)

மாமர!4 ஆைகயா) வ+4வாைன ஓ
ேதாமர!தா) உயி ெதாைலப! C

தா

னா

அர!தா) ெபாரா! தைகெகா7 வாபைட,

காமர!தா) சிவ கர!4 வா"கினா.
இராமகைணயா) ேதாமர
‘மா

4களாத)

ட4 இெறா மாதD வா*8 ‘என

F

ட ெவ+ தழ) சி+தி க6

C

னா; 4க7 ஆன4 ேதாமர .

ஆ

6.36.158

ட வி)D ஓ ஐ க ெவ"கைண

6.36.159

இராம இராவண தைலகைள அ!த)
ஓ$8 அகற4 ஒதைல M உற
ேபா$ அக 5ரள ெபாகைண
ஆயிர

ெதா!தா அறிவி தனி

நாயக ைக- கைம நட!4வா.
தைலக7 பலவிட"களி6
நீ! தர"க"க7 ேதா

சீ!த மா)வைர ேதா

6.36.160

0*த)
நில ெதா

திைசெதா

பா!த பா!த இட+ெதா

ப)தைல

ஆ!4 0*+த அசனிக7 0*+4 என.
0*+த தைலகளி விைள8

தக+4 மா)வைர சா$8ற! தா-கின;

6.36.161

55

மி3+த வாமிைச மீன

மைல+தன;

53+த மா மகர- 3ல ேபா-3 அற

6.36.162

க+த வாயி 5ணாிைய &ற.

அ&0*+த இராவணன4 தைலகளி க
ெபாK4 நீ!த 5
பK4 ெச)6

ணிய

கைள ேப$க7 ெதா

த)

ேபானபி

அேற ம&ைற ப

5 எலா ?

ெதாK4 *வன  இ ேதாறிட
எலா .

கK4 ற இராவண க

6.36.163

இராவண வா7 தDய பைடகைள இராமேம) 0Eத)
வா>

ேகா>

ேவ6
த

உல-ைக=

 மK எ<

ேதாளி ப!திக7 ேதா

வAசிர-

B&ற

Eம+தன

மீளி ெமா$ ப உ என 0சினா.
இராம<

இராவண உட பிைன அ பினா) 5ைனேவ எனA சின!த)

அைனய சி+திட ஆ
‘விைனய

6.36.164

தைக 0ர<

எனினி? யா4ெகா) ெவ)6மா?

நிைனெவ ‘என ‘நிசாசர ேமனிைய

5ைனெவ வாளியினா) ‘என ெபா"கினா.

6.36.165

இராவண ேமனிைய அ பினா) Fத) (10010-10011)
மIE அர"கிய மாபி<
நIE அர"கிய க

ணி<

ேதாளி<
நாவி<

வIச ேமனிைய வாகைண அய
பIசர

எனலா

வைக ப

ணினா.

6.36.166

56

வா$ நிைற+தன க

க7 மைற+தன

மீ நிற"களி எ"3 மிைட+தன
ேதா$8

கைண ெச 5ன) ேதா$+தில

ேபா$நிைற+தன அ

ட 5ற

எலா .

6.36.167

அ 5க7 4ைள!தைமயா) இராவண ேசாத).
மயிாி கா)ெதா வாகைண மாாி 5-3
உயி

ெசயி

தீர உவின ஓட6
சீ&ற

நி&க திற) திாி+4

அய8 ேதாற 4ள"கி அK"கினா.

6.36.168

இராவண ெசயல& இ!த)
வாாி நீநி எதிமகர

படA

ேசாாி ேசார உண8 4ள"கினா;
ேதாிேம) இ+தா ப
ஊாி ேம6

 ேதவத

பவனி உலா8வா.

6.36.169

இராவணன4 பாக ேதைர பினா) வில-3த)
ஆ!4- ெகா

 எK+4 உ பக7 ஆனா;

ேவ!4! தீவிைன ெவ பி விK+த4;

‘ேபா! 45 ஓ$+தன ‘ எ, ெபால ெகா7ேத
ேப!4A சாரதி ேபாயின, பிவா.
இராவண தளAசிக

6.36.170

 இர"கி இராம அ 5 விடாைம

க$ 4ற+த பைடயின க

அக)

ெம$4ற+த உணவின 0*த6

எ$திற தவி+தா இைமேயாகைள
உ$திற

4ணி+தா அற

உ<வா.

6.36.171

57

ேசா8&றேபா*ேத அவ<யிைர வா"3க என மாதD Bத)
‘ேதறினா) பிைன யா4

ெசய&3 அாி4;

ஊ தா உ&ற ேபா*ேத உயிதைன
Mவா$ ‘என மாதD M-கினா;
ஏ ேசவக<

6.36.172

இ4 இய பினா.

பைட 4ற+4 ேசா+தவேம) பைட 4ர!த) நீதிய என)
‘பைட4ற+4 மய"கிய ப

இைட ெப

பிேனா

4ய பா!4 இக)நீதியி

நைட4ற+4 உயிேகாட6

நைமேயா?

கைட4ற+த4 ேபா எக!4 ‘எறா.

6.36.173

இராவண ெதளித)
Bவிர

ெசறி ெபா ெகா! ேதேரா

ேபாவ அIசின அன4 ஓ ேபா*தினி
ஏவ அIசDயாதவ? எ

உைட

6.36.174

ேதவ அIச இராவண ேதறினா.

ெதளி8&ற இராவண இராமைன! த காணாைமயா) சின+4 ேநா-3த)
உற-க

நீ"கி உணAசி உ&றா என

சிற-3

ேதெரா க

மற-க

வIச இராமைன வாதிைசA

ல; சீ&ற! தீ

பிற-க ேநா-கின பி உற ேநா-கினா.
சாரதிைய இராவண சD!4-ெகா7>த)
10021. 6.36.‘ேத திாி!தைன ேதவ
0ர வி&ைக இராம&3 ெவ

நைக

ேபர உ$!தைனேய; பிைழ!தா$ ‘எனா

காணேவ;

6.36.175

58

6.36.176

சாரதி ெபயேராைனA சD5றா.
‘தIச

எ உைன எ

ண! ததலா)

வIச! நீெபI ெச)வ!4 ைவகிைன;

“அIசிேன ” எனA ெச$தைன ஆதலா

உIசிேபாதி ெகாலா ! ‘எ உ!4 எழா.

6.36.177

சாரதி பணி+4 ேதைர! திபிய காரண!ைத இராவண<-3! தொிவி!த) (1002210024)

வா7 கைட-கணி!4 ஓAச6 , வ+4, அவ
தா7 கைட-கணியா! தைல தா*8றா,

‘F7 கைட-க+ தீயி னி8 ஓழி,

ேகா7 கைட-கணி!4 ‘ எ அவ Bவா.
ஆ
ஈ

மா
மீ

6.36.178

ெதாழி) 4ணி8 ஓ$+தைன; ஆ"3 இைற

ட நி&றி, ஐயேன! நி உயி
ட4 இ-கண

எ, இட மா&வா,

ட4 இ!ெதாழி), எ

‘ஓ$8

ஊ&ற

விைன; ெம$ ைமயா).

6.36.179

ேநா-கி உயி ெபாைறA

சா$8 நீ-3த) சாரதி தைமயா)
மா$8 நிAசய

வ+4ழி; வாளினா)

கா$8 த-க4 அறா); கைட கா
இராவண இர-க"ெகா
எ இைறIச6

எ

யா).

6.36.180

 ேதைர! திபAெச$4 இராமைன- காHத)
ணி இர"கினா

‘ெவறி அ தட+ ேதாிைன மீக! ‘என

59

ெச எதி+த4 ேத ; அ! ேதமிைச

6.36.181

நிற வIச இராமைன ேந8றா.
இராவண இராமேம) அ 5கைளA ெசாாித)
B&றி ெவ"கைண ேகாயி ேகாக7
C&றினா வD  ம ேதா&றினா;

ேவ& ஓ வா7 அர-க என ெவ ைமயா)
ஆ&றினா ெச; க

6.36.182

டவ அIசினா.

இராவணன4 வி)ைல றி-க இராம அ 5 எ$த)
“‘எ) உ
ெசா) உ

டாகி ெந5

உ

 “ எ<

இA

டா ; அ4 ேபா), இவ ேதாளிைட
‘எனா,

வி) உ

டாகி ெவல&3 அாி4 ஆ

ெச) உ

டா) அன4 ஓ கைண சி+தினா.

6.36.183

இராவண வி) இ Bறாத)

10029. 6.36.நாரண பைட நாயக உ$5 உறா

பா அண"கிைன! தா"3

ப)வைக

வாரண"கைள ெவறவ வாசிைல

ஆ அண"ைக இ4ணி ஆ-கினா.
வி) றி+தைம க

6.36.184

 ேதவக7 மகி*+4 3தி!த)

அய பைட!தவி) ஆயிர

ேபாினா

விய பைட-கல!தா) அ& 0*த6

உய+4 உய+4 3தி!தன உ பரா
பய பைட!தன

ப)தவ!தா) எறா.

இராவண எ!த ேவ வி&கைள எ)லா இராம @-3த)

6.36.185

60

மாறி மாறி வாிசிைல வா"கினா

ஆ Mறிெனா ஐ இ M அைவ
ேவ ேவ திைச உற ெவ"கைண
Mறி Mறி இராம @-கினா.

6.36.186

இராமேம) இ5ல-ைக தDயவ&ைற 0Eத)
இ5 உல-ைக, நீ7 த
ெந5 உல-க வ

, ேவ), ஈ, வா7,

ெந" கபண ,

தி 5ல-க உ$!தா திைச யாைனயி
ம5 உல-க வழ"கிய மாபினா.

6.36.187

இராவணைன- ெகா)6ெநறி யாதென இராம ஆரா$த) (10032-10033)
அைவ அைன!4

அ!4, அக ேவைலயி)

3ைவ அைன!4

என- 3வி!தா, 3றி!4,

நைவ அைன!4

4ற+தவ நானா.

‘இைவ அைன!4

‘க
எ
5

எ

இவைன ெவ)லா ‘என,

6.36.188

ணி<7 மணிR கழி+தன
ணி @

மணD பல ெவ"கைண;

ணி @

ணிய; எ ெசய&பா& ‘எனா

ணி<7 @ைழ+4 ஓய 5+திேயா

6.36.189

அயகைண எ$ய! 4ணித)
‘நாரண தி உ+தியி) நாக

பார ெவ பைட வா"கி இ பாதக
மாாி எ$ெவ ‘எ எ

ணி வD!தன

ஆாிய அவ ஆவி அக&வா.

6.36.190

61

இராம பிரமா!திர

ெதா!த)

+தி வ+4 உல3 ஈற த& ெபய
அ+தண பைட வா"கி அAசியா

E+தர சிைல நாணி) ெதா5றா
ம+தர

5ைர ேதா7 உற வா"கினா.

பிரமா!திர
5ர

மர

Eட ப

அர

6.36.191

வித)
 அைம!த4 ெபா பைண

4ைள!த4 வாDைய மா$!4ள4

உர

EடAEட அ ப4 அ2 ஆ&றலா
EடA Eடேராமக உ+தினா.

6.36.192

அயகைண ெச)6த) (10037-10038)
கா6

ெவ கன6 கைட கா

நா6

ெகா

மா6

ெகா

Fல ம+திர

கிலா

ட வ-கைண மாக

 நட+த4 நாக

தெனா Fடலா).

6.36.193

ஆழி மா)வைர-3 அ5ற!4 அ5ற
பாழி மா)கட6

ஒளி பா$+ததா)

ஊழி ஞாயி மிமினி ஒ5

வாழி ெவIEட ேப இ7 வாரேவ.

6.36.194

அயகைண இராவண மாபி) 53த)
அ-கண!தி அயபைட ஆ
ச-கர பைடேயா

தைக

தழீஇA ெச

5-க4 அ-ெகாேயா உர ; Lமி=
தி-3 அைன!4

விE 5

திாியேவ.

6.36.195

62

இராம அ 5 இராவண உயிைர பகிேபாத)
-ேகா வா*நா> யைடய ெப+தவ ,
த)வ நா7,

‘எ-ேகாயாரா6 ெவலபடா$ ‘ என-ெகா!த
வர , ஏைன!

தி-ேகா உல3 அைன!4

ெச கட+த 5ய

வD= , தி, மாபி)

5-3 ஓ உயிபகி, 5ற

ேபாயி&,

6.36.196

இராகவத 5னித வாளி.
இராவணைன- ெகாற அ 5 நீரா இராமன4 Cணியி) 53த)
ஆ-கிற வானவ , அ+தண , னிவக> ,
ஆசிBறி!

C-கிற மலமாாி ெதாடரேபா$, பா&கடD)
C$நீ ஆ,

ேத 3ற இராவணத ெசK"3தி ெப பரைவ!
திைரேம) ெச,

கா-3ற அைனயாத க"கைண 5D
நவ

கர+த4 அ ம

இராவண, ேதாிD+4 தைலகீழாக! தைரயி) 0*த)
காநிற மைழநி

உ

ேதா7 கா நி

உதிவ என! திணி

தாநிற மைலநி , பணி 3ல
தக+4 சி+த,

ேபாநிற விழிநி
3தி ெபா"க,

மணி-3ல

ெபாறிநிற 5ைகேயா

ேதநிற ெநநில!4A சின

க

கீ*பட விK+தா,

6.36.197

63

6.36.198

சிகர ேபா)வா.
இராவண உயி4ற+த க"க7 ெபாD8ட ேதாத)
ெவ மட"க) ெவ3
மன
தெ

 அைனய சின

அட"க, விைனய

அட"க,

0ய,

அட"க ெபாதட-ைகA ெசய) அட"க,
மய) அட"க, ஆ&ற)ேதய,

த

அட"3 னிவைர=

தைல அட"க, நிைல

அட"கA சா$!த நாளி

 மட"3 ெபாD+தன, அ ைற 4ற+தா உயி4ற+த
க"க7 அ மா.
வி

6.36.199

ணிD+4 இராம இராவண ேமனிைய & பா!த)

‘Lதல!த4 ஆ-3வாயாக, இனி ெபால
ேதைர ‘எற ேபாதி),

மாதD ேபரவ கடவ, ம

தல!தி

அெபாKேத வதேலா ,

மீ4 அைல!த ெப+தாைர விE 5 அளபகிட+தா த ேமனி &

காதD!த உவாகி, அற
க

வள-3

ணாள தொிய- க

டா.

இராம தைரயி) இற"கி இராவண<ட ைப ெந"கி ேநா-3த)
‘ேதாிைன நீெகா விE பி) ெச)க ‘என
மாதDையA ெச6!தி, பின,
பாாிட

மீதினி அHகி, த பிெயா
பைட!தைலவ பல

E&ற,

6.36.200
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ேபாாிைட மீ

 ஒவ-3

5ற"ெகாடா

ேபா0ர ெபா4 0*+த

சீாிைனேய மன

உவப, உ&

திவாள தொிய- க

6.36.201

டா.

கவி-B&: இராவண ேமனிேம) வானர"க7 ஏறி விைளயாத)
5ைலேம6

ெசல&3 ஒ!4 ெபா4நிற ெச)வ!தி

நிைலேம6

இனி உ

5ைம! தைம
‘எ<

ேட? ‘நீேமைல- ேகால

நீைம!4 அேற

தைலேம6 ேதா7ேம6
பட5ற!4

தட4கி

தாவி ஏறி,

மைலேம) நி ஆவேபா) ஆனவா),
வானர"க7, வர 5 இலாத.

6.36.202

இராவண 4கி) திைச யாைனயி ெகா 5க7 ெவளிபபைத இராம
பா-கிறா

ேதா உKத ந
கிைளவ

ெதாைடய) ெதாைக உKத

 Eழிய) ெதா"க)

பா உKத படெவாிநி பணி உKத அணிநிகப,
பைண-ைக யாைன-

ேகா உKத ெந+தK பி 3ைவதKவி, எKேமக3Kவி ேகாைவ-

கா உKத ெகாK பிைறயி கைறகழ
கிட+தனேபா) கிட-க- க

இராவணன4 5ற5

டா

வைவ- க

தளி இய) ெபா வ+த சீ&ற

6.36.203

ட இராம சிாி!த)
த-கிேனா த

கிள இய) உவிேனா 3ழி5ற- கிள+4 ேதா

வளாிய) வவி ெச ைம! தைம=
ளாி அ க

மவ நிற

ண Fர) வல, ெமாழிவ4 ஆனா.

6.36.204
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இராவண 4கி)பட பிழ 5 இ!தலா) இவ ேபாாி) 5ற4கிடவேன என
இராம வ+4த) (10049-10050)
ெவறியா உலக

F

ெம$ ைமயா) ேமவினா<

ெபாறினா எ ேதாைள ெபா4 அற ேநா-3

ெபா&5

3றி ஆE உ&ற4 அேற இவ எதி 3றி!த ேபாாி)

6.36.205

பிறியா 4கி)பட பிழ 5 உள தK பி அ மா.

“‘கா!த 0ாிய எபானா) க
வா!ைத உ

டா “ எனA ெசா)6

; அதைன- ேக, நாH மன!திேன&3

ேபா!தைல 5றகி ஏ&ற 5

Hைட! தK 5 ேபாலா

ேந!த4 காண) உ&ற4; ஈசனா இ-ைக நி&க!

6.36.206

இராம, இராவணைன ெவற ெவ&றி சிற+த4 ஆகா4 என 0டணைன
விளி!4-Bறிய4
‘மா

 ஒழி+4 உலகி) நி&3

ஊ

ெதாழி) உக+4, தெ2வ வ) எ 5கைழ உ

L

ஆ

வய"3 இைச ய"க மாடா4,

ெதாழி) உைடய மாபா! ேபா 5ற
ெதாழிேலாாி ெப&ற ெவ&றி=

ண,

ெகா!ேதா ேபாற

அவ!த

‘எறா.

6.36.207

0டண வ+திA ெசா)ல! ெதாட"3த)
அ28ைர உைரப- ேகட 0டண, அவி- க
ெவ28யிேபா நீ

ட வி மல, ெவ4 5

ண,

ெநIச,

‘ெச2வியி ெதாட+த அ)ல ெசபைல, ெச)வ! ‘எனா,
எ28யி ெபாைற= ந)கி இர"கிநி, இைனய ெசானா.
இராவணன4 0ர

6.36.208
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‘ஆயிர

ேதாளினா< , வாD=

ேமயின ெவறி வி
தாயி<

ேநா=

அாிதி, ஐய!

ேணா சாப!தி விைள+த; ெம$ ைம;

ெதாழ! த-கா7 ேம) த"கிய காத) தைம

நினி8

அ)லா), ெவ)வேரா @வல&பாலா?

இராவண 4கி) வ இ+தைம-3- காரண
‘நா உளதைன=

P உள 3ற

ஓ ந

ேபா6

ணலா- கா

Bத) (10054-10057)

கிலாம),

ெப+திைச எ)ைல யாைன-

ேகா உள தைன= 5-3- ெகா 5ற!4 அK+4 5

ணி

பா உள4 அறி, தெ2வ பைட-கல ப எ ெச$= ?
அபைண அைன!4

6.36.209

6.36.210

மா5-3 அணி என- கிட+த; 0ர-

ைகபைண ழ"க, நா7 அமாிைட- கிைட!த ேபா4 உ
45 அைண வயிர வாளி விைசயி<

காD ேதாற)

ெவ5 அைண 3!தினாேல ெவாி+ இைட ேபாய அேற.
அ2வ அறி, இ+த அ

ட!4

5ற!4

6.36.211

ஆற

தெ2 அ பைடக7 அIசா4 இவவயி ெச)D, ேதவ!
ெவ2விட

ஈச தைன விK"கி< , பறைவ ேவ+ைத

அ2விட நாக

எ)லா

‘ெவறியா$! பிறி4

அHகி< , அHக) ஆ&றா.

உ

பறியா$ எயி&-ெகா

“எயா

இ-க

6.36.212

ேடா ேவைல* ஞால எ)லா
ட பர பர தல ப)ேலா,

தீவ4? “ எகிறா; “இவ இ உனா)

ெபாறினா ‘‘ எற ேபா4 , 5லபடா, ‘‘ெபா$ெகா) ‘‘ எபா ‘

6.36.213

0டண ெசா)ைல- ேகட இராம மன நிைற8 ெப&றவனா$ இராவண<-3
இதி-கட ெச$ய ஏ8த)

67

'அனேதா? ‘எனா, 0ர ஐய

நாH நீ"கி,

தனேதா7 இைணைய ேநா-கி, ‘0டணா! த-க4 அறா);
எனேதா இற+4ளாேம) வயி!த)? நீ இவ<-3 ஈ



ெசான4 ஓ விதியினாேல கடெசய! 4ணிதி ‘எறா.

6.36.214

தைன- காண வ+த ேதவ தDேயாைர இராம காணA ெச)6த)
அ2வைக அளி, வ7ள) அைன!4 உலக"ேகளா

எ2வைக உ7ள ேதவ யாவ

இைர!4 ெபா"கி-

க2ைவயி தீ+தா வ+4 0*கிறா த ைம- காண,
ெச2ைவயி அவ ெசறா; 0டண இதைனA ெச$தா.

6.36.215

0டண இராவண ேமனிேம) 0*த)

‘ேபா*+தென அர-கெச$த 5ெதாழி) ெபாைறயி& ஆமா),
வா*+தநீ இவ<-3 ஏ&ற வரைற வ3!தி ‘என,

தா*+த4 ஓ கைணதனா), தைலமக அள, த7ளி,
0*+தன அவேம), 0*+த மைலயிேம) மைல0*+தென

6.36.216

ஏவ , உலக!4 எ)லா உயிக> , எாி= ெநIச!

ேதவ , னிவதா சி+ைதயி இர-க Bர,

தாஅ

ஆவ6

ெபாைறயினாத அறிவினா) தைக-க நிற
4ய

தீர, அர&றினா ப3வா$ ஆர.

0டண வா$திற+தர&றிய4 (10062-10068)
‘உ
க

ணாேத உயி உ

எ<

ணா4 ஒநIE; சனகி

ெபநIE உைன-

ணாேல ேநா-கேவ ேபா-கியேத உயி; நீ=
கள

படாேய!

6.36.217
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எ

ணாேத எ

அ

ணாேவா! அ

எ

ணியெசா) இ இனி!தா

Hதிேயா? எ

இ) ஆ&ற)

ணாேவா! அEரக7த

பிரளயேம! அமர B&ேற.

6.36.218

‘ஓராைச ஒவேம) உயிராைச- 3லமக7ேம)
உைடய காத)

தீ; ஆைச பழி ‘‘ எேற; எைனனி+த னி8
ஆறி! ேதறினாேயா?

ேபா ஆைசப எK+த 3ல &
ெபாற8 தா ெபா"கி நிற

ேபராைச ேப+தேதா? ேப+4 ஆைச- காி
இாிய 5வ

ேப!ேதா$!

"அ எாியி)விK ேவதவதி இவ7கா
ஓ அைன “ எ,

6.36.219

; உல3-3

3 அைனய ெந+ேதாளா$! Bறிேன, அ4 மன!47
ெகா7ளாேத ேபா$,
உதன4 3ல
பட-க

அட"க, உ!4 அமாி)

 , உற8 ஆகாேத

ெபாறிைனேய! இராகவத 5யவDைய
இ அறி+4 ேபாயினாேயா?

6.36.220

‘மற) மாமலரா< , வமKவா7
பைடயா< , வர"க7 ஈ+த

ஒ அலாதன உைடய ேயா
ஆகி உதி+4 ேபான;

ெபா

அதா உண+திைலேய ஆனா6
வாநாைட அHகா நிற

இதா உண+தைனேய, இராம தா
யாவ-3

இைறவ ஆத).

6.36.221
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‘0ரநா உ&றாேயா? விாிIசனா
ேமலா

உத

யாவ-3

ேபரநா உ&றாேயா? பிைற
5ர

பிIஞகத

ெப&றாேயா?

ஆ, அணா! உ உயிைர, அIசாேத, ெகா
அகறா? அ4 எலா
மாரனா வD ஆட



நி&க,

தவி+தாேரா? 3ளி+தாேனா,

மதிய எபா?

6.36.222

‘ெகா)லாத ைம!4னைன- ெகாறா$ “ எ
அ43றி!4- ெகாைம *+4,

ப)லாேல இத* அ4-3

பைக தீ+தாேளா?

ெகா பாவி ெந பார

ந)லா

தீயா

நரக!தா 4ற-க!தா,

எ)லா

பைகஞேர; யாக!ேத விழி-கிறா$?

ந பி! ந ேமா

6.36.223

எளிைய ஆனா$!
‘ேபாமகைள, கைலமகைள, 5க*மகைள,
தKவியைக ெபாறாைம Bர,

சீமகைள, திமகைள, ேதவ-3 தொிவாிய
ெத$வ- க&பி

ேபமகைள, தK8வா உயிெகா!4, பழிெகா
பி!தா! பிைன

பாமகைள! தKவிைனேயா, திைசயாைன பைண
இ!த பைண!த மாபா)?
சா பவ ஆத) Bற 0டண ேதத)

ட

6.36.224
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எ ஏ"கி, அர&வாதைன எ!4, சா பவனா
எ

கி ேவ+த,

‘3 ஓ"3 ெந+ேதாளா$! விதிநிைலைய மதியாத
ெகா7ைக!4 ஆகிA

ெச ஓ"3

உணவிைனேயா? ேதறா4 வ+4திேயா?

‘என! ேதறி

நிறா, அ5ற!4 அர-க நிைலேகடா7, மயபய+த
ெந"க
ம

பாைவ.

ேடாதாி இராவண கிட-3

அன+த

இட!ைத அைடத)

M ஆயிர அர-க ம"ைகமா

5ைன+த L"3ழ) விாி!4 அர&
இன

Lசலா

ெதாட+4 உடவர எ$தினா7 அேரா

நிைன+த4

மற+த4 இலாத ெநIசினா7.

அர-கிய அர&

ஓைச

இர-க

4ைண-ெகா

5ர-3

தம

என பர+4, நீ

அர-கிய வா$திற+4 அர&

டதா)

ட4 ஓ

ஓைதேய.

ேம6

அர-கிய வத) (10072-10073)

M5ர

5ல பிட சில 5 ெநா+4 அழ

ேகா5ர+ ெதா

6.36.227

5ற 3கினா சில;

‘ஆ! 5ர+தர பைக அ&ற4 ஆ
தவிர வி

6.36.226

, இ<யி

ந3ல!4 வ+4 ஒவ L

பர-கழி ஆ

மா5ர

6.36.225

‘எனா

வழிA ெசறாசில.

அைழ5 ஒD ழ-3 எழ அழ3 மினிட

6.36.228
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3ைழ ெபாD ந) அணி- 3ல"க7 வி)Dட
உைழெபாD உ

க

நீ!தாைர மீ4 உக

மைழெப" 3லெமன வாவ+தா சில.

6.36.229

அர-கிய இராவணேம) 0*+4 அKத) (10074-10078)
தைலமிைச! தா"கிய கர!த, தாைரநீ
ைலமிைச! C"கிய க!த, ெமா$!4வ+4,
அைலமிைச- கடD0* அன ேபா), அவ
மைலமிைச! ேதா7க7ேம) 0*+4, மா*கினா.
தKவின தKவின தைல=

எK உய 5ய"க> மா5

தா7க>
எ"கH

3Kவின ைறைற BB ெகா

அKதன அய!தன அர-கி மாகேள.
வ!த

6.36.230



6.36.231

ஏ4 எனி, அ4 5லவி; ைவக6 ,

ெபா!தேம வா*8 என ெபாK4 ேபா-3வா,

ஒ!தேம) ஒ!த 0*+4 உயிாி 5)Dனா

‘தி!தேம ‘என அவ சிகர! ேதா7க7ேம).

6.36.232

இய-கிய அர-கிய உரக ஏைழய

மய-க இ) சி!திய விIைச ம"ைகய

ய-3 இய) ைறெகட ய"கினாக7 த
4ய-3 இலா அ5க

 எவ

ேசாரேவ.

6.36.233

'அற ெதாைல8ற மன!4 அைட!த சீைதைய

மற+திைலேயா, இ< ? எம-3 உ வா$மல
திற+திைல; விழி!திைல; அ>

ெச$கிைல;

இற+தைனேயா? ‘என இர"கி, ஏ"கினா.

6.36.234
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ம

ேடாதாி இராவணேம) விK+4 அKத) (10079-10087)

தர"கநீ ேவைலயி) த!4 0*+4 என

உர"கிள ம4ைகயா உவி 0*+தன7
மர"க>

மைலக> உக வா$திற+4

இர"கின7 மயமக7 இைனய பனினா7.

6.36.235

‘அேனேயா! அேனேயா! ஆ, ெகாேய&3
அ!த4! நா அர-க ேவ+த

பிேனேயா, இறப4? பி!தி+த
க!த48 ெப&றிேலேன!

ேனேயா விK+த48

!ெதாைகேயா?

ப!தைலய க"க7 தாேனா?
எேனேயா, எேனேயா, இராவணனா +த
பாிE! இ4ேவா பாவ !

6.36.236

‘ெவ7 எ-கI சைடயா ெவ&5 எ!த
திேமனி, ேம6
எ7 இ-3

கீK

இடனிறி, உயி இ-3 இடநா,

இைழ!தவாேறா?

“க7 இ-3

மல-B+த) சானகிைய மன

உ7ளி-3

‘‘ என- கதி, உட) 53+4,

சிைறயி) கர+த காத)

தடவியேதா ஒவ வாளி?
‘ஆர ேபா திமாைப அக) ைழக7 என!
திற+4, இ2 உல3-3 அபா)
Cர ேபாயின, ஒவ சிைல4ர+த சர"கேள;
ேபாாி) ேதா&,
0ர ேபா$, உர 3ைற+4, வர 3ைற+4, 0*+தாேன!

6.36.237

73

ேவேற! ெகேட!

ஓ அ ேபா, உயிபகி&, இராவணைன!
மா<டவ ஊ&ற

ஈேதா!

6.36.238

‘கா+ைதய-3 அணியைனய சானகியா ேப
அழ3 , அவத க&5 ,

ஏ+4 5ய!4 இராவணனா காத6 , அA பணைக
இழ+த F-3 ,

ேவ+த பிரா, தயரதனா பணியினா) ெவ
கானி) விரத L



ேபா+த48 , கைடைறேய 5ர+தரனா ெப+
தவமா$ ேபாயி&, அ மா!

6.36.239

"ேதவ-3 , திைச காி-3 , சிவனா-3 ,
அயனா-3 , ெச"க

ஏவ-3

மா&3 ,

வDயா<-3 எ உ

டா

இதி? ‘‘

என ஏமா5&ேற;
ஆவ&க

நீ உழ+த அ+தவ!தி ெப"கட&3 ,

காவ&3

வDயா ஒ மா<டவ உள

வரெம ஆற

என- கதிேனேனா?

6.36.240

அைரகைட இ அைம8&ற -ேகா ஆ=8
ேப அறிஞ-ேக=

உைரகைட இ அள5 அாிய ேப ஆ&ற)
ேதாளா&ற&3 உலேபா இ)ைல

திைரகைட இ அளப அாிய வரெம<
பா&கடைலA சீைத எ<

பிறகைட இ அழிபதைன அறி+ேதேனா,
தவபயனி ெபைம பாேப?

6.36.241
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‘ஆ அனா, உல3 இய&ைக அறித-கா? அைவ ஏK
0ரனா உட) 4ற+4, வி
நார நா

5-கா; க

ஏK

அIE

5-க ேவழ வி)லா)

மல-கைணயா), நாெள)லா

ேதா7 எ)லா , ைநய எ$=

மாரனா தனி இல-ைக மனி!தனா அழி!தனேர, வல!தினாேல!
ஆரா அதா$ அைலகடD) க

6.36.242

வள

நாராயண எ இேப இராமைனநா;
ஓராேத ெகா

 அகறா$, உ!தமனா ேதவிதைன;

பாராேயா, நி<ைடய மா5 அகல
ம

பட எலா ?

6.36.243

ேடாதாி இராவண உடைல! தKவி உயிவித)

எ அைழ!தன7, ஏ"கி எK+4, அவ
ெபா தைழ!த ெபா அ மாபிைன!
த தைழ- ைககளா) தKவி! தனி

நி அைழ!4 உயி!தா7, உயி நீ"கினா7.

கணவேனா மா

டம

ேடாதாிைய மாதக7 வா*!4த)

வான ம"ைகய, விIைசய, ம&

தான ம"ைகய

6.36.244

தவ பாலவ

அ!

ஆன ம"ைகய அ" க&5ைட

மான ம"ைகய தா வK!தினா.

6.36.245

0டண இராவண<-3 ஈம-கட 5ாித) (10090-10093)
பின 0டண ேப எழி) த ைன
வனி Bவி வரைறயா) மைற
ெசான ஈம

விதிைறயா) ெதா3!4

இன) ெநIசிெனா அIசD!4 ஏ&றினா.
இ+தன!4 அகி) ச+தனமி ேம)

6.36.246
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அ+த மான!4 அழ3ற! தா அைம!4
எ+த ஓைச= கீ* உற ஆ!4 இைட
+4 ச"3 ஒD எ"3 ழ"3ற.
ெகா&ற ெவ

6.36.247

3ைடேயா ெகா மிைட+4

உ&ற ஈம விதியி உடபட
E&ற

மாத ெதாட+4 உட*வர

ம&ற 0ர விதியி வழ"கினா.

6.36.248

கடக7 ெச$4 !4 கணவைன

உட ெதாட+த மயமேகளா உட

அட"க ெவ"கன6-3 அவி ஆ-கினா
3ட"ெகா7 நீாி<

க

ேசா 3மிழியா.

6.36.249

ம&ைறயர-க-3 உாிய கடகைளA ெச$4 0டண இராமைன அH3த)
ம&ைறேயா-3 வரைறயா) வ3!4
உ&ற தீ- ெகா!4 உ

3 நீ உ3!4

‘எ&ைறேயா-3 இவ அல4 இ) ‘எனா
ெவ&றி0ர 3ைரகழ) ேமவினா.

6.36.250

வ+4 தா*+த 4ைணவைன வ7ள6

‘சி+ைத ெவ+4ய தீதி ெத7ளிேயா$!
+ைத எ$4 ைறைம இ4 ஆ
அ+த

இ) இட பார

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

6.37 மீசி படல

‘எனா

அக&றினா.

6.36.251

10098 – 10454 (357)

0டண<-3! ேதத6ைர பக+த இராம, இல-3வைன ேநா-கி ‘நீ 0டண<-3

வாயாக ‘என ஏ8த)

‘வ+த) நீதி ம< ெநறி யாைவ=
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ெபா+4 ேக7வி 5லைமயிேனா$! ‘எனா

அ+தவ பயனா) அைட+தா&3 அைற+4

இ+ தவ!4 இைளேயா&3 இ4 இய பினா.

6.37.1

‘ேசாதியா மக வா=வி ேதாற) ம&

ஏ4 இ) வானர 0ரேரா ஏகி நீ

ஆதிநாயக ஆ-கிய M) ைற

6.37.2

நீதியாைன ெந வா$

எ Bறி இளெவளா யாைர=

ெவறி0ர விைட அ7 ேவைலயி)
நிற ேதவ ெந+ திைசேயாெரா
ெச த தம ெச$ைக 5ாி+தன.

6.37.3

த&3 அமரக7 ஆவனெச$த)
* கட) 5ன6

பல ேதாய

நீ7 ! ெதாைக= பிறநீைம=
பாழி 4& அாி ப&றிய Pட

தா*8 இ) ெகா&ற!4 அமரக7 த+தன.

6.37.4

வாசநா7 மலேரா ெசால மாக
காE

மாநிதி= ெகா க"ைக

ஈசேன தேலா விய+4 ஏ!திட
ேதE உலா

மணிம

டப

ெச$தன.

6.37.5

இல-3வ 0டண<-3 த)
ெம$ெகா7 ேவத விதிைற வி

தெ$வ நீ75ன) ஆட) தி!திட

ேஉளா

ஐய ஆைணயினா) இள" ேகாளாி

ைகயினா) ம3ட கவி!தா அேரா.

6.37.6

77

0டண அாியைணயி) அம+தி!த)
காிய 3 கதிாிைனA  ஓ

எாி மணி! தவிசி) ெபாD+4 எனேவ
விாி=

ெவ&றி இல"ைகய ேவ+த நீ

6.37.7

அாியைண ெபாD+தா தம ஆ!4 எழ.
ேதவ Lமைழ, சி!த தDேனா

ேம8 காத) விைரமல ேவ இலா
Fவேரா னிவ ம& யாவ

6.37.8

நாவி) ஆசி நைறமல Cவினா.

Fய 0டண இல-3வைன வண"கி உபசாி!4 இராமபிராைன ெய$தி
இைறIEத)

 5ைன+த நித தலவ
அ வண"கி இளவைல ஆ

ைட அ+

ெநய காதDேனா&3 உய நீைம ெச$4

இெகா7 ெசா)ல அவ&3 இ4 இய பினா.

6.37.9

‘வில"க) நாண மிைடத ேதாளினா$!

இல"ைக மாநக யாவ

எ)ைலநீ

கல"கலா ெந"காவ) இய& ‘எனா

6.37.10

அல"க) 0ர அயிைண எ$தினா.
வண"கிய 0டணைன இராம தKவி-ெகா
எ!4ைர!த)

 அவ<-3 நீதிகைள

3ர-3 0ர அரE இள"ேகாளாி

அர-க ேகாமகேனா அ தா*த6

ெபா-ெகன 5க) 5-கவ 5)D அ!

தி-ெகா7 மாப இைனயன ெசபினா.

6.37.11

78

‘உாிைம F8ல3

ெதாழ உ பத

ெபைம நீதி அறவழி ேபகிலா4
இைம ஏ$ அரE ஆ>தி ஈ இலா!
தமசீல! ‘எறா மைற த+4ளா.
ப<

6.37.12

நீதிக7 ப&பல Bறி ‘ம&

உ அைட+தவேரா உய கீ!திேய

மனி வா*க ‘எ உைர!4 அட)மாதி

6.37.13

தைன ேநா-கின தாயெசா) ேநா-கினா.
சீைத-3A ெச$தி ெசா)D வமா, இராம, அ<மைன அ<5த)
இ5ற!4 இ()ன எ$4 காைலயி)
அ5ற!ைத உனி அ<மைன

‘45 உ அA ெச$யவா$ மணி!ேதாைகபா)

ெச5 இப ேபா$ ‘எனA ெசபினா.
அ<ம அேசாகவன

ெச, பிராைய! ெதாK4 ேசாபன

இராவண ெகா)லபட ெச$திைய- Bத)
வண"கி அ+தமி) மாதி மாமல

அண"3 ேச க கா8 ெச அ

6.37.14
பா இராமனா)

மினா;

உண"3 ெகா 5-3 உயிவ நீ என

Eண"3 ேதா$ைலயா3 இைவ ெசா)6வா.

6.37.15

பானா திநாம"க7; ப) ைற

B சாாியி 35&- B!4 நி
ஆ அ"ைக இர



அல"3றA

 நிறன 3 அன ேதாளினா.
‘ஏைழ ேசாபன ! ஏ+திைழ ேசாபன !

6.37.16

79

வாழி ேசாபன ! ம"கல ேசாபன !

ஆழி ஆன அர-கைன ஆாியA

ழி யாைன 4ைக!த4 ேசாபன !

6.37.17

‘தைல கிட+தன தாரணி தா"கிய
மைல கிட+தனேபா); மணி!ேதா7 எ<
அைல கிட!தன; ஆழி கிட+தென

நிைலகிட+த4 உட) நில!ேத ‘எறா.
‘அ

ண) ஆைணயி 0டணனா

மற-

க

இலாதவ காத) ெதாடதலா)

எ

ண) ஆவ4 ஒேப இலதா) ‘எறா.

ெப

6.37.18

அலா4 பிைழ!4 உள4 ஆ3

எ

6.37.19

ெச$திேகA சீைத மகி*Aசியா) உட 5 Lாி!த)
ஒ கைல!தனி ெவ

மதி நாெ◌ளா

வ கைல-37 வளவ4 மா<ற

ெபா கைல 3ல L!த4 ேபாறன7
பக) உ&ற அ4 பய+த நா7.
ஆ ப) வா=
ேத 5 @

க

அல+திட

இைட ேநாவ திர7ைல

ஏ ப) ஆைச-3 இரவ+4 எ$தினா7
பா 5 காற பனிமதி பாைமயா7.
10118. 6.37.5+தி ஓ"3

உ+தி ஓ"3

6.37.20

6.37.21

உவைக ெபாமேலா

ஒளிவைள! ேதா7ெகாேலா

சி+தி ஓ கைல=ைட! ேதெகாேலா

+தி ஓ"கின யாைவ ைலெகாேலா?
3னி!த, ேகால 5வ"க7; ெகா ைமேவ

6.37.22
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பனி!த, ெகா"ைக; மழைல பணிெமாழி
@னி!த4 ஒ, @வ)வ4 ஒ, ஆயினா7;
கனி!த இகளி க7ளினி) காேமா?
களிபி மி3தியா) ஒ

ேபசமாடா4 பிராயி+தாளாக, ‘ஒ

ஏ? ‘என அ<ம வின8த)

6.37.23
ேபசாத4

அைனய7 ஆகி அ<மைன ேநா-கினா7

இைனய4 இன4 இய 5வ4 எப4 ஓ
நிைன8 இலா4 ெந4 இ+தா7 ெந
மைனயி மாE 4ைட!த மன!தினா7.

6.37.24

‘யா4 இத&3 ஒ இய பைல எப4,
மீ4 உய+த உவைகயி வி மேலா?

C4 ெபா$-3 எேறா? ‘ எனA ெசா)Dனா,
நீதி வி!தக; ந"ைக நிக*!தினா7.

6.37.25

பிராயி மெமாழி

ேம-3 நீ"கிய ெவ7ள உவைகயா)
ஏ-க

உ& “ஒ இய 5வ4 யா4? ” என

ேநா-கி ேநா-கி அாி4 என ெநா+4ேள;
பா-கிய

ெப

பி!4 பய-3ேமா?

6.37.26

‘ைன “நீ-3ெவ ெமா$சிைற ” எற நீ
பிைன நீ-கி உவைக=

ேபசிைன;

“என ேப&றிைன ஈ3வ4? ” எபைத
உனி ேநா-கி உைர மற+4 ஓவிேன
‘உலக

F

உதவ&3 ஒ தனி

விைல இலாைம=

உனிென; ேம) அைவ

6.37.27

81

நிைல இலாைம நிைன+தென; நிைன எ
தைலயினா) ெதாழ8+ த3 தைமேயா$!

6.37.28

‘ஆதலா ஒ உத8த) ஆ&றேல;
“யா4 ெச$வ4? ” எ எ

ேவத ந)மணி ேவகட

ணி இ+தென

ெச$4 அன

Cத! எ இனிA ெச$திற ? ெசா) ‘எறா7.

6.37.29

அ<ம தா வி பிய பணி இ4ெவன- Bத)
‘என-3 அளி-3

வர

தன-3 அளி-3

பணியி<

எ பிரா! நி

மன-களி-3 ம& உைன அ

மானவ

த-கேதா?

5ன- களி-3ல மாமயி) ேபாளா$!

6.37.30

நிைன வ!திய ெகாய அர-கியைர யா வ!4 ப என-3 அ<மதி தக
‘என அ<ம பிராைய ேவ

த)

என உைர!4 ‘திாிசைடயா7 எ ேமா$!

மனவினி) Eட மாக மாசியா7

தைன ஒழி!4 இ2 அர-கிய த"கைள
விைனயினி Eட ேவ

வ யா ‘எறா.

6.37.31

‘உைர அலா உைர உைன உைர!4, உரா$

விைரய ஓ, ‘ விK"3வ

‘எளா

வைரெச$ ேமனிைய வ7 உகிரா) பிள+4,

இைர ெச$ேவ, மறD-3, இனி ‘எ<மா).
அ<ம ெசா)Dய ெசா)Dைன- ேகட அர-கிய சீைதையA சர

6.37.32
53த)
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‘3ட) 3ைற!4, 3தி 3!4 இவ
உட) -கியி உ

3ெவ ‘எற6 ,

அட) அர-கிய ‘ அைன! நி பாதேம

விடல ; ெம$Aசர

‘ எ விள ப6 .

பிரா அர-கிய-3 அபய

6.37.33

அளி!4, அ<மைன ேநா-கி, ‘அவக>-3

இடெச$ய&க ‘என இர+4 ேவ

த)

அைன ‘அIச)மி! அIச)மி! நீ ‘எனா

ம<

மாதி மாக ேநா-கி ேவ

என தீைம இவ இைழ!தா அவ

ெசான ெசா)Dன4 அ)ல4? C$ைமேயா$!

6.37.34

‘யா இைழ!த விைனயினி இ2 இட
தா அ!த4; தாயி<

அபிேனா$!

Bனியி ெகாயா அ())லேர இவ?
ேபான அெபா7 ேபா&றைல 5+திேயா$!

6.37.35

‘என-3 நீ அ7 இ2 வர ; தீவிைன
தன-3 வா*8 இடமாய சழ-கிய

மன-3 ேநா$ெசய) ‘எறன7; மாமதி
தன-3 மா ம த+த க!தினா7.

6.37.36

பிராயி அ7 நிைன+4 அ<ம பணித6
எற ேபாதி இைறIசின ‘எ பிரா
த4ைண ெப+ேதவி தயா ‘எனா
நிற காைல ெநயவ ‘0டண!

ெச தா நம ேதவிையA சீெரா

6.37.37

83

0டண ெச பிராயி திவகைள வண"3த)
எ< காைல இ> ெவயி6
மி<

கா

காைல இய&ைகய 0டண

‘உ< காைல- ெகாணதி ‘எ ஓ4

அ

6.37.38

ெபானி கா)தளி ன ேபா+4ளா.
0டண பிராைய ேநா-கி, ‘Lண!த-கேகால

எK+த7க என- Bத)
‘ேவ
கா

“L
ஈ

5ைன+4 இராமப-க)

& +த4 அேற ேவதிய ேவத, நிைனட&3 வி 5கிறா; உ ப

காண வ+தா;

த-க ேகால வ)ைல 5ைன+தைன வ!த
, ெகா

ேபா-கி,

டைணதி ‘‘ எறா; எK+த7 இைறவி ‘எறா.

6.37.39

அணி 5ைன+4ெகா7ளாம) இ"கி+த ேகால!4ட வதேல என-3! த3தி
எ சீைத Bத)
‘யா இவ

ேகா< , அ

இ+த தைம, இைமயவ 3K8 , எ"க7
னிவத"க7 Bட , 3ல!4-3 ஏ&ற

வா உய க&பி மாத ஈட

கா

ட) மாசி;

ேம) நிைல ேகால ேகாட) விKமிய4 அ; 0ர! ‘
அணி 5ைன+4 வத)ேவ



6.37.40

‘எப4 இராமன4 கடைள என 0டண

வ&5!தி- Bற பிரா அத&கிைச+தநிைலயி) ேதவமாதக7 பிராைய
நீரா- ேகாலIெச$த)

எறன7, இைறவி; ேகட இரா-கத-3 இைறவ, ‘நீல-

3 அன ேதாளினா த பணியினி 3றி5 அ4 ‘எறா;
‘ந ‘என, ந"ைக ேந+தா7, நாயக- ேகால

ெகா7ள;

84

ெசறன, வானநா! திேலா!தைம தேலா, ேசர.
ேமனைக, அர ைப, ம&ைற உபசி, ேவ

6.37.41

உ7ள

வானக நா மாத யா , மIசன!4-3 ஏ&ற
நான

ெந$ ஊட பட நைவ இல கலைவ தா"கி,

ேபானக

4ற+த ைதய) ம"3ற ெந"கி 5-கா.

காணிைய ெப

6.37.42

ைம-3 எ)லா , க&பி<-3 அணிைய, ெபா&பி

ஆணிைய, அமி*தி வ+த அமி*திைன, அற!தி தாைய,

ேசHய மைறைய எ)லா

ைறெச$த ெச)வ என,

ேவணிைய, அர ைப, ெம)ல, விர)ைற Eகி+4 விடா7.
பா3 அட+4 அ4 பி)3

ேச3 அற விள-கி, நான
ேவகட

6.37.43

பவளவா$! தரள ப!தி

தீ, ம

ேச+த காைச

ெச$=மாேபா), மIசன விதியி, ேவத!4

ஓைக ம"கல"க7 பாட, ஆன, உ ப மாத.
உவிைள பவள வ)D பா)@ைர உ

6.37.44

ட தென

மவிைள கலைவ ஊ- 3"3ம ைலயி மா,
கவிைள மலாி காசி- காE அ CE

காம

திவிைள அ)3&3 ஏ&ப ேமகைல தKவA ேச!தா

6.37.45

ேதவமாத பிரா-3 ம"கல ஆர!திEழ&றி- காபித)
ச+திர ேதவிமாாி தைக உ தரள ைப L

,

இ+திர ேதவி-3 ஏ&ப, இையவன L, யாணA
சி+4ர பவளA ெச2வா$! ேத பE

பா3 தீ&றி,

ம+திர!4 அயினி நீரா) வலIெச$4 கா5
பிராைய விமான!திேல&றி இராமனிட

இடா.
அைழ!4A ெச)6த)

6.37.46
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ம
ெகா

டல மதியி நாப

மா இ+4 என, மான

டன ஏ&றி, வான மட+ைதய ெதாட+4 Bட

உ

ைட வானர

அ

ட நாயகபா), அ

ேதவக>

ஒ7வா7 அர-க

னிவக>

காHத&3 ெந"3த)

5றI*+4 ஓட,

6.37.47

ண) 0டண அளி ெசறா.
ேதவமகளி னிவ மைனவிய

பிராைய-

இ5ற!4 இைமயவ னிவ ஏைழய

45 உறA சிவ+தவா$ விIைச! ேதாைகய
5ற!4 உலகி<

எ

ணி &றினா

6.37.48

ஒ5ற- 3வி+தன ஓைக Bவா.

மிகபலரா$ ெந"கியவகைள அர-க 0ரக7 அ!4 வில-க அவக7
அர&த)

அ"3ல- க&பி<-3 அணிைய அ

மினா

ம"3பி ெசல வழி இ எனலா$
ெந"கின ெந"3ழி நித ஓAசலா)

க"கட) ழ-3 என பிற+த க பைல.
அர&ெறாDைய- ேகட இராம, அத&3- காரண

வினவியறித)

அ2வழி, இராம<

6.37.49
யா4 என னிவகைள

அல+த தாமைரA

ெச2விவா7 க ெகா ெசயி!4 ேநா-3 உறா,

‘இ2ெவாD யாவ4? ‘எ இய ப, ‘இ& ‘எனா,
க2ைவ இ) னிவர கழறினா அேரா.
இராம 0டணைன- க+4ைர!த)

6.37.50

86

னிவர வாசக

ேக5றாத 

நனி இத* 4!திட நைக!4 0டண

தைன எழ ேநா-கி ‘நீ தகாத ெச$திேயா

5னிதM) க& உண 5+திேயா$? ‘எறா.
‘க+திற) அம-கள காH

6.37.51

ஆைசயா)

ெந+ திைச ேதவ நிற யாவ

அைட+தன; உவைகயி அைணகிறாகைள-

6.37.52

க+திட யா ெசானா? க4 M)வலா$!
‘பரEைட- கட87, ேநமி ப

ணவ, ப4ம!4 அ

ண),

அரEைட! தொிைவமாைர இறிேய அைமவ4 உ

ேடா?

கைரெசய&3 அாிய ேதவ, ஏைனேயா, கல+4 கா

பா

6.37.53

விரE உறி, வில-3வாேரா? ேவ உளா-3 எெகா)? 0ர!
இராம ெசா)ைல-ேக 0டண அIசி ந"கி நி&ற)
‘ஆதலா), அர-க ேகாேவ! அப4 அ
சா4வா

உன-3 , இேன

மா+த த ைம! தப4 ‘எ அளி, ெச"க

ேவத நாயக தா நி&ப, ெவ$4 உயி!4, அல-க
ேகா4 இலா மன< ெம$=

எ$தி,

3ைல+தன, 3ண"க7 Cேயா.

ேபா-கள!ைதயைட+த சீைத, இராமபிரான4 ேகால!ைத-க

உதவிைய நிைன+4 பாராத)

6.37.54

 அ<ம ெச$த

அ+ததி அைனய ந"ைக, அம-கள அHகி, ஆட)

ப+ெதா கK3

ேப=

பசிபிணி தீமா

வி+தி வி)D ெச)வ விழா அணி வி பி ேநா-கி,
க+தட" க

H

ெநIE

களி!திட, இைனய ெசானா7.

6.37.55
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‘சீல

கா, எகணவ ேசவக-

ேகால

ஞால
கால

கா, எ3ல

கா, இI

காய கவி-3 நா7 அறா

கா"ெகா) என4 க&5? எறா7.

6.37.56

பிரா இராமன4 திேமனிைய- காHத)
‘எAசி) எ<ட) உயி ஏகி&ேற; இனி

நAE இைல ‘எப4 ஓ நைவ இலா7 எதி

பAசிைல வ

ண

பவள வா=

ைகAசிைல ஏ+தி நிறாைன- க

ஆ$-

H&றா7.

6.37.57

சீைத விமான!திD+4 இற"கி, இராமைன! ெதாK4 ஏ-க நீ"3த)
மானமீ4 அர ைபய ழ வ+4ளா7
ேபானேப உயிாிைன- க
தான4 கவ8
ஆனன

ட ெபா$ உட)

தைம!4 ஆ என

காற அவனி எ$தினா7.

பிறபி<

4ைணவைன பிறவி ேபாிட

மறபி<

ந; இனிமா ேவ0*+4

இறபி<

நீ"கினா7.

4றபி<

6.37.58

4ைணவைன ெதாK4 ‘நானினி
ந ‘என ஏ-க

6.37.59

இராம சீைதைய அைமய ேநா-3த)
க&பி<-3 அரசிைன ெப

ைம- காபிைன

ெபா&பி<-3 அழகிைன 5கழி வா*-ைகைய
த பிாி+4 அ75ாி தம
அ&பி அ!தைலவ<

ேபாDைய

அைமய ேநா-கினா.

6.37.60
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இராம, தைன வண"கிய சீைதையA சின+4 ேநா-கி பலவா க+4ைர!த)
Eண"3 உ4ைண ைல றி) C"கிய
அண"3 உ ெந

க

நீ ஆ வா8ற

வண"கிய மயிDைன க&பி வா*விைன

பண கிள அர8 என எK+4 பா5 உறா.
‘ஊ

திற

உவ+தைன; ஒK-க பா*பட,

மா

ைல; ைறதிற 5 அர-க மாநக

ஆ

 உைற+4 அட"கிைன; அAச

மீ

6.37.61

தீ+4 இவ

ட4 எ? நிைன8, “எைன வி 5

“ எபேதா? ‘

6.37.62

‘உைன மீபாெபா, உவாி C!4, ஒளி
மிைன மீ உ பைட அர-க ேவ அற,

பிைன மீ, உபைக கட+திேல; பிைழ
எைன மீபா ெபா, இல"ைக எ$திேன
‘ம+தி<

6.37.63

இனிய ம<யிாி வாதைச

அ+திைனேய; நற8 அைமய உ
இ+தைனேய இனி4? எம-3

ேய;
ஏ&பன

வி+4 உளேவா? உைர ெவைம நீ"கினா$!

6.37.63

‘கல!தினி பிற!த மாமணியி கா+4
நல!தினி பிற+தன நட+த; நைமசா)
3ல!தினி) பிற+திைல; ேகா7 இ) கீட ேபா)
நில!தினி) பிற+தைம நிரபினா$ அேரா.
‘ெப
தி

ைம=

ெபைம= , பிற5

க&5 எ<

ைம= , ஒK-க , ெதளி8 , சீைம= ,

6.37.64
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உ

ைம= , நீ எ<

வ

ைம இ) மனவ 5கழி, மா$+தவா).

ஒ!தி ேதாறலா)

6.37.65

‘அைடப, ஐ 5லகைள; ஒK-க ஆணியாA
சைடபர

5ைன+4, ஒளி தைகயி மாதவ

பைடப; வ+4 இைட ஒ பழிவ+தா), அ4
4ைடப, த

உயிேரா

3ல!தி ேதாைகமா.

6.37.66

‘யா4 யா இய 5வ4? உணைவ ஈ அறA
ேசதியாநிற4, உ ஒK-கA ெச$தியா);
சாதியா); அ எனி, த-க4 ஒெநறி

ேபாதியா) ‘எறன 5லவ 5+தியா.

6.37.67

இராம Bறிய கIெசா&கைள- ேக அ"3 நிற னிவ தDேயா
அைனவ

அர&த)

ைனவ

அமர ம&

எைனவ

வானர!4 எவ

நிைன8 அ மகளி
அைனவ

&றிய

நித எ உளா

ேவ உளா

வா$திற+4 அர&றினா அேரா.

6.37.68

இராம Bறிய கIெசா&கைள- ேகட சீைதயி 4யநிைல

க

ம
5

இைண உதிர

5ன6

கா உக

ணிைன ேநா-கிய மலாி ைவ3வா7

ணிைன- ேகா6! தைனய ெபா மலா)

உ7நிைன5 ஓவிநி உயி5 0"கினா7.

6.37.69

ப+4 அட Eர!திைட ப3நீ நைச
வ+4 அ

இ+ தட க

4யாி ஆ) மாள6&ற மா
 அதி எ$4றா வைக

ெப+தைட உ& என ேப4&றா7 அேரா.
உ&நி உலகிைன ேநா-கி ஓ அாி

6.37.70
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& உ ெந"க
‘இ&ற4ேபா6

நீ ஆDெமா$!4 உக

யா இ+4ெப&ற ேப?

உ&றதா) இ அவ

‘எ எ ஓ4வா7.

‘மாதி வ+4 எைன- க
சாதி ஈ

யாாி<

ேசா

6.37.71

 “வ7ள)நீ

 “ எனA சைமயA ேசா)Dனா;

ேமைமயா இைச!த4 இ)ைலேயா

எநிைல? அவ C4

அ)லேனா?

6.37.72

‘எ! தவ எநல என க&5 நா

இ!தைன கால

உழ+த ஈ4 எலா

பி!4 எனலா$ அவ

பிைழ!ததா

அேற

உ!தம! நீமன!4 உண+திலாைமயா).
‘பா-3 எலா
ேப-கலா

6.37.73

ப!தினி; ப4ம! தா<-3

சி+ைதய7 அ)ல7, ேபைதேய;

ஆ-3 எலா க

ணவ, ‘அ ‘எறா), அ4

தீ-க) ஆ தைகய4 தெ$வ

ேதேமா?

6.37.74

‘ப"கய!4 ஒவ< , விைடயி பாக< ,

ச"3ைக! தா"கிய தம F!தி=

அ"ைகயி ெந)Dேபா) அைன!4

ேநா-கி< ,

ம"ைகய மனநிைல உணர வ)லேரா?

6.37.75

‘ஆதD 5ற!4 இனி யா-காக எ
ேகா4 அதவ!திைன- Bறி- காேக?
சாதD சிற+த4 ஒ இ)ைல; த-கேத

ேவத! நிபணி; அ4விதி=

‘எறன7.

6.37.76
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சீைத தன-3! தீ அைம-3மா இல-3வைன ேவ
3றிபினா) அவன4 இைசைவ உணத)

ட அவ இராமைன! ெதாK4

இைளயவ தைன அைழ!4 ‘இதி தீ ‘என
வைள ஒD ைகயா7 வாயி Bறினா7;
உைள8 மன!தவ உலக

கைளகைண! ெதாழ அவ க

யா8-3

ணி Bறினா.

6.37.77

இல-3வ தீ அைம-க, சீைத அதனேக ெச)6த)
ஏ"கிய ெபாமD இழி க

ணீாின

வா"கிய உயிாின அைனய ைம+த<

ஆ"3 எாி விதிைற அைமவி!தா; அத
பா"3ற நட+தன7 ப4ம ேபாதினா7.
அெபாK4 உலகி) எ)லா ப3திக>

எ)லா8யிக>

6.37.78
கல-க& ந"3த)

தீ இைட, அ3றA ெச, ேதவ-3

தா$ தனி-3க6 , தாி-கிலாைமயா),

வா$திற+4 அர&றின மைறக7 நாெகா

ஓ$8 இ) ந) அற , ம& உயிக7 யாைவ= .
வல வ
உலக

அளைவயி மகி வாத)

உயிக> ஓலமிடன;

அலமர) உ&றன; அலறி ஐய! இA
சல

6.37.79

இ4 த-கில4 ‘எனA சா&றின.

6.37.80

இ+திர ேதவிேய தல ஏைழய

அ+தர வானி நி அர&கிறவ

ெச+ தளி- ைககளா) ேசயாி ெபI
E+தர- க

கைள எ&றி! 47ளினா.

6.37.81
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10179. 6.37.ந"கின, நாக தல நாயக;
பட

3ைற+த4, பEம+த பா 5; வா$

விட

பர+4 உள4 என, ெவ4 பி&றா) உல3;

இட

திாி+தன Eட; கட)க7 ஏ"கின.

6.37.82

யா 3&றைடேய தீAெச)வா எைனA Eதி ‘எ அ-கினிைய ேநா-கிBறி, இராம<-3 வண-கI ெச6!தி, தீயி& பா$த)
கன!தினா) கட+த L

ைலய ைகவைள,

மன!தினா), வா-கினா), ம உ&ேற எனி,
சின!தினா) Eதியா), ‘தீAெச)வா! ‘எறா7;
5ன! 4ழா$- கணவ&3

வண-க

ேபா-கினா7.

6.37.83

சீைதயி க&5! தீயினா) அ-கினி ெவ+4 தீ$த)
நீ+த அ

5னDைட நிவ+த தாமைர

ஏ$+த த ேகாயிேல எ$4வா7 என

பா$+தன7; பா$த6 பாD பIE என!
தீ$+த4 அ2 எாி அவ7 க&பி தீயினா).

6.37.84

தீ-கட87 சீைதைய- ைகயிேல+தி
அK+தின ந"ைகைய அ"ைகயா) Eம+4

எK+தன அ"கி, ெவ+4 எாி=
ெதாK

ேமனியா,

4ைண- கர!தின, Eதி ஞான!தி

ெகாK+திைன LசD அர&

ஊன சீ&ற!தா) உதி!த ேவக>

ெகா7ைகயா.

6.37.85

93

வான இ)ைலயா); உண!4மா உ
பாய வ

ெடா

பனி!த ேதெனா

ேடா?
6.37.86

ன மலக7 நீ ேதா$+த ேபாறவா).
அெபாK4 உலக
திாி+தன உலக

தமா&ற ஒழிய யாவ

மகி*த)

ெச2ைவ நிறன;

பாி+தவ உயி எலா பய

தவி+தன;

அ+ததி தDய மகளி ஆத)
5ாி+தன நாண

ெபாைற=

நீ"கினா.

6.37.87

அ"கிய" கட87 இராமைன ேநா-கி ைறயித)
‘கனி+4 உய க&5 எ<

கட87 தீயினா)

நிைன+திைல எ வD நீ-கினா$ ‘எனா

அநி்+தைன அ"கி ‘நீ அய8 இ) எைன=

னி+தைன ஆ ‘என ைறயிடா அேரா.

6.37.88

இராம ‘நீ யா? ‘என வினாத)

10186. 6.37.‘இன4 ஓ காைலயி), இராம, ‘யாைர நீ?
எைன நீ இய பிய4? எாி=7 ேதாறி, இ
5ைமசா) ஒ!திையA Eடா4 ேபா&றினா$,

அன4 ஆ ெசா)ல? ஈ4 அைறதியா) ‘எறா.

6.37.89

அ-கினிேதவ மெமாழி

‘அ"கி, யா; எைன இ2 அைன க&5 எ<
ெபா"3 ெவ+தீA Eட ெபா-கிலாைமயா),
இ"3 அைண+ேத; உ
ச"கியா நி&றிேயா, எவ-3

இய&ைக ேநா-கி= ,
சா உளா$?

6.37.90
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‘ேவப4 , ம"ைகய வில"கினா எனி

ேகப4 , ப)ெபா3 ஐய

ேக அற

மீப4 , எவயி ‘ எ<

ெம$ ெபா7

வா7 ெப+ ேதாளினா$! மைறக7 ெசா)6மா).

6.37.91

‘ஐ= ெபா7கைள ஆE இ) மாE ஒாீஇ-

ைக உ ெந)D அ கனியி கா

எ

ெம$ உ கைர ேக

மீேயா?

ெபா$ அ மாதி உைர=

ேபா&றலா$!

‘ேதவ

6.37.92

னிவ , திாிவ நி&ப8 ,

Fவைக உலக , க

க7 ேமாதிநி,

“ஆ! “ என) ேககிைல; அற!ைத நீ-கி, ேவ

ஏவ

எ ஒெபா7 யா

- ெகா

ேயா?

6.37.93

‘ெப$=ேம மைழ? 5வி பிளப4 அறிேய

ெச$=ேம, ெபாைற? அற

ெநறியி) ெச)6ேம?

உ$=ேம உல3, இவ7 உண8 சீறினா)?
ைவ=ேம), மல மிைச அய<

மா=ேம. ‘

பிராைய இராம அகி) அ-கினிேதவ ெகா
ஏ&-ெகா7>த)

6.37.94
வர இராம அவைள

பா உ ப)ெமாழி இைனய பனி நி

ஆ உ ேதவேரா உலக
 உ

ஆ!4 எழ,

ேமனி அ(2) அலாி, ேதாைகைய

மா உற- ெகாண+தன; வ7ள) Bவா.
‘அழி5 இல சாநீ, உல3-3; ஆதலா),

இழி5 இல ெசா)D, நீ இவைள, “யா4

ஓ

6.37.95
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பழி5 இல7 ‘‘ எறைன; பழி=

இ; இனி-

கழிபில7 ‘எறன கைண உ7ள!தா.

ேதவக7 ேவ
உண!4த)

யவ

‘உண!4வா$ உ

5ண!4

ண

6.37.96

பிரமேதவ இராமன4 உ

ைம ஒழி8 இ, கால

ைமநிைலைய அவ<-3

வ+4ளதா),

மாையயி) ெபா48ற நி, அைவ 5ணரா

இண! 4ழா$! ெதா"க) இராம&3 ‘எ இைமயவ இைசப,

தண5 இ) தாமைரA ச4க உைரெசயA சைம+தா.

6.37.97

‘மன ெதா)3ல!4 அவதாி!தைன; ஒ மனித

என உனைல உைன, நீ; இராம! ேக7, இதைன;

ெசான நாமைற! 4ணிவினி) 4ணி+த ெம$!4ணி8

நி அலா4 இ)ைல; நி இ இ) ேவ உள4 இைல ெநேயா$!

6.37.98

‘ப3தி எ உள4, யாதி< பைழய4, பய+த
வி3தியா) வ+த விைள8, ம& அத&3ேம) நிற

53தி, யாவ-3 அாிய அ 5ட< , நீ; இ
மி3தி உெப மாையயினா) வ+த 0-க .
‘5 பி5 இ5ைட எ<

6.37.99

3ணி5 அ ைறைம!

தெப+ தைம தா தொி மைறகளி தைலக7,

“மெப

பரமா!த “ எ உைர-கிற மா&ற ,

அப! நிைன அ)லா) ம& இ"3 யாைர=
‘என-3 , எ

அைறயா.

6.37.100

வைக ஒவ&3 , இைமயவ-3 இைறவ

தன-3 , ப)ெப னிவ-3 , உயிட தழீஇய
அைன!தி<-3 , நீேய பர

எபைத அறி+தா,

விைன! 4வ-3 உைட 0ட அ

தைளநி மீ7வா.

6.37.101
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எைன!தா தலாகிய உவ"க7 எைவ=

ைன! தா$ த+ைத எ<

ெப மாையயி F*கி,

தைன! தா அறியாைமயி சDப; அA சல

தீ+4,

6.37.102

உைன! தாைத எ உண3வ, !தி வி!4, ஒழி+த.
“‘ஐ அIE ஆகிய த!4வ

தொி+4 அறி+4, அவ&றி

ெம$ எIசாவைக ேம) நிற நின-3ேம) யா4

ெபா$ எIசா இல4 ‘‘ எ<
ைவய

ஈ4 அமைற 5க6 ;

சா; இனி, சா-3A சா இைல, வழ-கா).

‘அளைவயா) அள+4, “ஆ “ , “அ “எ அறி8

உ(7)ளைவ யாைவ=

அைமதி

உன-3 இ)ைல; உபநிட!4 உ

களைவ ஆ$+4 உற! ெதளி+4 இல4 ஆயி< , க

4ளைவ ஆ$ யா$! “உைள நீ “ என! 4ணி= .

6.37.103

நி

ணா),

‘கரண

எ உள உைன வ+4 அறி8 காணாேம,

அரண

அ)லவ-3 இைவ கட+4 அறி8 அாி4 ஆக,

மரண

ேதா&ற எ இவ&றிைட மய"3ப; அவ-3 உ

சரண

அ)ல4 ஓ சர

இ)ைல, அனைவ தவிபா.

6.37.104

6.37.105

'ேதா&ற எப4 ஒ உன-3 இ)ைல; நிகேண ேதா& ,
ஆ&ற)சா) த&ப3தி; ம& அத<7 ஆ , ப

பா)

கா&ைற <ைட Lத"க7; அைவ ெச, கைட-கா),
0& 0& உ& 08 ; நீ எ

விளியா$.

'மிைன- காத)ேபா) வ+4 விளி=

இ2 உலக

தைன- காட8 , தம!ைத நாட8 , தனிேய
எைன- காதி; இதி=

காதி; என-3

6.37.106
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உைன- காடைல; ஒளி-கி

இைல, மைற உைரயா).

6.37.107

‘எ உ- ெகா இ2 உலகிைன ஈ<தி; இைடேய
உ உ- ெகா 53+4நி ஓ 5தி; உைமேகா
த உ-ெகா 4ைட!தி; ம& இ4, தனி அ-க
 உ- ெகா பக) ெச=

தர!த4 தேலா$

'தி- 3வா)மD ெச)வ!4A ெச-3ேவ

6.37.108

திற!4!

த-3 மா$8ற, தானவ அர-க ெவI சமாி)
இாி-க, மா*கி ெநா+4, உைன 5க) யா 5க, இையயாக-3ளா$ வ+4 ேதா&தி; ஈ"3 இ4 கடேனா?
‘ஓ"கார ெபா7 ேதேவாதா

6.37.109

உைன உணேவா;

ஓ"கார ெபா7 எ உண+4 இவிைன உ3ேபா;
“ஓ"கார ெபா7 ஆ

“ , “அ “எ, ஊழி க

டா6

ஓ"கார ெபாேள ெபா7 எகிலா உரேவா

6.37.110

‘இைனய4 ஆதD, எைன= யாைர= ஈ, இ

மைனயி மாசிைய வள!த எ ேமாயிைன வாளா

னிய) ‘எ உைர !தன +4நீ ைள!த
சிைனயி ப+த

ப3திக7 அைன!ைத= ெச$ேதா.

சிவெபமா இராம<-3 உ
எ<

ைமைய உண!4த)

மா!திர!4, ஏ அம கட8>

இைச!தா;

‘உைன நீ ஒ

உண+திைல ேபா6மா), உரேவா$!

அைன சீைத ஆ

மா4, நி மாபி வ+4 அைம+தா7.

ைன ஆதி ஆ F!திநீ; Fவைக உலகி

'4ற-3

6.37.111

தைமய7 அ)லளா), ெதா)ைல எ2 உல3

6.37.112
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பிற-3

ெபாவயி& அைன; இ ெப$வைள பிைழ-கி,

இற-3

பல உயி; இராம நீ இவ7 திற!4 இக*Aசி

மற-3 தைமய4 ‘எறன, வரத-3 வரத.

6.37.113

இராமைன! தெமா 4ற-க!தி67ள தயரத<-3A சிவெபமா பணி!த)
பி<

ேநா-கினா, ெப+தைக 5த)வைன பிாி+த

இனலா) உயி 4ற+4, இ+ 4ற-க!47 இ+த
மனவ& ெச க

, நி ைம+தைன! தெ

6.37.114

ைன வ4ய நீ-3தி ெமா$ பிேனா$ எறா.
தயரத Lதல!திைட 53த6 , இராம அவைன வண"3த6
ஆதியா பணி அ7 ெப&ற அரச-3 அரச

காத) ைம+தைன- காணிய உவ+த4 ஓ க!தா),

Lதல!திைட 5-கன; 53த6 , ெபா இ)
ேவதேவ!த<

6.37.115

அவ மல! தா7மிைச 0*+தா.

தயரத இராமைன இடநீ"க எ!4! தKவி மகி*+4ைர!த)
0*+த ைம+தைன எ!4, த வில"க) ஆக!தி
ஆ*+4 அK+திட! தKவி, த க
வா*+த சி+ைதயி மன"க>

ணி நீ ஆ,

களி5ற, மன

6.37.116

ேபா*+த 4ப"க7 5றபட, நி இைவ 5கறா.
‘அ ேககய மக7 ெகா
இகா
ெகா

ட வரெம<

அயி)ேவ)

எ இதய!தினிைட நிற4, எைன-

நீ"கல4, இெபாK4 அகற4, உ 3ல

மற) ஆக ஆ

கா+த மா மணி இ வா"க.

L

6.37.117
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‘ைம+தைர ெப& வா உய ேதா&ற!4 மல+தா,

E+தர ெப+ ேதாளினா$! எ4ைண! தாளி

ைப+ 4க7க>

ஒ-கில ஆ

என பைட!தா$;

உ$+தவ-3 அ+ 4ற-க

5கK ெப& உய+ேத.

‘ப

னிவ

க

5

அ

 நா ெதாK
க

ேதவ

 எைன- ைக!தல

6.37.118

பாரா$,

3வி-கிற காசி;

டாீக!4 5ராதன தெனா

ெபா+தி

ட Fல!4 ஒ ஆசன!4 இ!திைன, அழக! ‘

6.37.119

தயரத சீைதைய யHகி! தைன வண"கிய சீைத-3! ேதத6ைர பகத)
எ ைம+தைன எ!4 எ!4, இ3ற! தKவி,
3 ேபா உள ேதாளினா, சீைதைய- 3க,
த 4ைண-கழ) வண"க6 , கைணயா) தழவி

நி, ம& இைவ நிக*!தினா, நிக*!த அ 5கேழா.

6.37.120

“‘ந"ைக! ம&நி க&பிைன உல3-3 நாட

அ"கி 5-கி ‘‘ எ உண!திய அ4 மன!4 அைடேய);

ச"ைக உ&றவ ெபவ4

உ

, அ4சரத ;

க"ைக நாைட- கணவைன னி8ற- கேத).

6.37.121

“‘ெபாைன! தீயிைட ெப$த) அெபா<ைட! C$ைம

தைன- காத&3 ‘‘ எப4 மன-ெகாள) த3தி;

உைன- கான, ‘க&பி<-3 அரசி ‘ எ, “உலகி)

பிைன- காவ4 அாிய4 ‘‘ எ எ
‘ெப

ப

ணி இெபாிேயா.

பிற+தவ, அ+ததிேய த) ெபைம

5 இற+தவ-3 அ"கல

ஆகிய பாவா$!

6.37.122
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ம
எ

பிற+தக

உன-3; நீ வாநி

வ+தா$;

5 இற+த நி3ண"க>-3 இனி இK-3 இைலயா).

6.37.123

தயரத இல-3வைன- தKவி பாராத)
எனA ெசா)D, அ2 ஏ+திைழ திமன!4 யா4
உனA ெச$வ4 ஓனி8 இைம மன ெகாளா உவ+தா;
பிைனA ெச ம) அ2 இளவைல, உ7 அ5 பிணிப,
தைன!தா என! தKவின, க
க

ம

எ

5

க7 நீத4 ப.

6.37.124

ணிநீ ெப+தாைர ம& அவ சைட- க&ைற
ணி நீ!த

ஒ!4 இழிதர, தழீஇ நி, ‘ைம+த!

இ) நீ-க அ பிறவி=

H

எெநIசி இற+த

நீ-கிைன, @ைமயைன! ெதாட+4 உட ேபா+தா$

‘5ர+தர ெப

பைகஞைன ேபாெவற உத

பர+4 உய+த ேதா7 ஆ&றேல ேதவ
நிர+தர

6.37.125

5க)கிற4; நீஇ+த உலகி

அர+ைத ெவ பைக 4ைட!4, அற

பல

நி!திைன ஐய!

6.37.126

எ, பின , இராமைன, ‘யா உன-3 ஈவ4

ஒ Bதி, உய3ண!ேதா$! ‘ என, ‘உைன யா
ெச வானிைட-க

, இட தீெவ எ இ+ேத;

இ காணெப&ேற; இனி ெபவ4 எ? ‘எறா.

6.37.127

‘ஆயி< , உன-3 அைம+த4 ஒ உைர ‘என, அழக,
‘தீய7 எ நீ 4ற+த எ தெ$வ
தா= த பி=மா

மக< ,

வர தக ‘என! தா*+தா;

வா$ திற+4 எK+4 ஆ!தன உயிெரலா

வK!தி.

6.37.128
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தயரத மெமாழி
‘வரதேக7! ‘என! தயரத உைர ெச$வா; ‘ம இ)

பரத அன4 ெபக! தா யிைன பறி!4 இ2

விரத ேவட

சரத

ம& உதவிய பாவிேம) விளி8

நீ"கலதா

‘எறா, தழீஇய ைகதளர.

ைகேகயியிேம) தயரத ெகா
நீ"3த)

6.37.129

ட தணியா- ேகாப

இராமன4 உைரயா)

'ஊ பிைழ-கிலா உயிெந4 அளி-3 நீ7 அரைச
வாபிைழ-3

இ4த) எனா4, ஆ78ற மதி!4

யா பிைழ!த4 அ)லா), எைன ஈற எ பிரா
தாபிைழ!த4 உ

ேடா? ‘எறா; அவ சல

தவி+தா

எ2 வர"க>

கட+தவ அெபா7 இைசப,

அ2 வர"க>

இர

இ2 வர"க>

இர

வரமி

அளி!த தயரத விமான!திேலறி! 4ற-க!ைத யைடத)

6.37.130

‘தெ2வர 5 அ கானிைடA ெச6!தினா3 ஈ+த

வர

ைட=
இர



; அைவ ஆ&றினா&3 ஈ+த

 ‘எறா, ேதவ இர"கி.

அளி!4, அழகைன, இளவைல, மலேம)

விர8 ெபானிைன, ம

ணிைட நி!தி, வி

உர8 மான மீ4 ஏகின உ ப
பர8

6.37.131

உல3

ணிைடேய
6.37.132

ெம$யி<-3 உயிரளி!4, உ5க* பைட!ேதா.

ேதவக7 இராமைன ேநா-கி ‘0ர நீ ேவ



வர

ேக7 ‘என ‘ேபாாி) மா

3ர"3க7 உயி ெப&ெறKமா 3ர"3க7 ெச)6

கா$ கனிக7 மி3மா அ75ாிக ‘என இராம ேவ

வன

ட

தDய இட"களி&

த)
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ேகா வாசிைல- 3ாிசிைல அமரத
மீ

ேநா-3றா, ‘0ர! நீ ேவ

3ழா"க7

வ வர"க7

ேகயா) ‘என, ‘அர-கக7 கிளெபI ெசவி)
ள 3ர"3 எலா எKக! ‘என விள பி,

0ட, மா
பி<

6.37.133

ஓ வர , ‘வானர ெப"கட) ெபய+4

ம< ப) வன , மா)வைர- 3ல"க7, ம& இன

4 இட"க7, கா$ கனி கிழ"ேகா ேத 4&ற,
இ உ

நீ உளவாக! என விள பிக ‘எறா.

ேதவக7 அளிய வர!தா), ேபாாி) மா

இராமைன வண"3த)
வர

த

ட 3ர"3க7 யா8

6.37.134
உயி ெப&ெறK+4

த) மKவலா, னிவர, வாேனா,

5ர+த ஆதி, ம& ஏைனேயா, தனி!தனி 5க*+4 ஆ"3

‘அர+ைத ெவ பிற5 அ-3
3ர"3 இன

நாயக! நின4 அளா)

ெபக! ‘எறன, உ7ள

+ைதநா7 த) கைடைற அளைவ=

அ+த வானர

அட"க6

சி+ைதேயா க

6.37.135

+த

எK+4, உட ஆ!4,

களி5ற, ெச எலா

வ+4 தாமைர- க

3ளிபா.

நிைனயா,

ணைன வண"கின, மகி*+4

6.37.136

3 ப கனேனா இ+திரசி!4, ெவ"3ல ேபா
ெவ 5 ெவIசின!4 இராவண தDய 0ர
அ பி மா

ள வானர

அ"3 வ+4 ஆப,

உ ப யாவ

இராமைன பா!4, இைவ உைர!தா.

பாினா3 ஆ

க7 +தன; நீ பரதனிட

இராம<-3 உண!தி நீ"3த)

6.37.137

இ ெச ேசக ‘எ ேதவக7
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‘இைட உவாவினி) Eேவல

வ+4 இ!4, எயி) இல"ைக

5ைட அவா8றA ேசைனைய வைள5 உற ேபா-கி,
பைட அவா8

அர-கத 3ல

&

ப!4,

6.37.138

கைட உவாவினி) இராவண தைன= க,
'வIச இ)ைல இ2 அ

ட!தி “ எ< ப ம!த

கIச நா7மல- ைகயினா$! அைனெசா) கடவா4

அIெசா அIE நா3 எ எH

ஆ

 ேபா$ +த

பIசமி ெபய பைட!4ள திதி இ பய+த.

6.37.139

‘இ ெச, நீ பரதைன எ$தைல எனி,
ெபாமா) அவ எாியிைட; அன4 ேபா-க,
ெவறி0ர! நீ ேபாதியா) ‘ எப4 விள பா,

6.37.140

நிற ேதவக7 நீ"கினா; இராகவ நிைன+தா.
இேற யா பரதைனA ெசறைடத&3ாிய விமான
வினவ, ‘உ

 ‘என- Bறி 0டண வண"3த)

‘ஆ

 ப!ெதா நா6

மா

டதா

ஈ
C

இேறா அ

உ

ேடா? என இராம

ஆயி

இனி எ3ல , பரதேன மாயி;

 ேபாக ஓ ஊதி உ
 மான

உ

ேடா? ‘ என, ‘இேற

 ‘எ, அட) 0டண ெதாKதா.

6.37.141

0டண, 5பக விமான!தி தைமைய- Bறி ‘இ2விமான!தி& ெச)வா$ ‘என,

இராம அ2விமான!ைத- ெகாணமா பணி!த).
‘வா"கினா இநிதிெயா தனதனி), வ7ளா)!
ஓ"3மா), ெவ7ள
ஈ"3 உளா எலா

எKபஃ4 ஏறி<

ஒ)கா4;

இவவ4; இவாி நீ இனி4

L"3லா நக 53தி இIஞா ‘ என 5கறா.

6.37.142
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‘இய-க ேவ+த<-3 அமைற- கிழவ அ ஈ+த,
4ய-3 இலாதவ மனெமன! Cய4, Eரக7
விய-க வாெச6

5பக விமான

 ‘எேற

மய-3 இலா ெசால, ‘ெகாணதி வ)ைலயி ‘எறா.

6.37.143

0டண 5பகவிமான!ைத விைர+4 ெகாணத)
அ

ட ேகாக7 அன+த

வி

ட4 ஆ

க

ஒ!4, ஆயிர

அ-க

என விE பிைட! திைச எலா விள"க,

ைட ஆயிர ேகாக7 ஒD5ற- கஞல-

ெகா

 அைண+தன ெநாயினி), அர-கத ேகாமா.

5கவிமான

6.37.144

வர!, ேதவக7 Lமைழ ெசாாித)

அைனய 5பகவிமான

வ+4 அவனிைய அHக,

இனிய சி+தைன இராகவ உவைகேயா, ‘இனிந

விைனய

&றிய4 ‘எ ெகா

 ஏறின; வி

ேணா

5ைனமல ெசாாி+4 ஆ!தன, ஆசிக7 5கேற.
5பக!தி) இராம<ட சீைத=
வண"3 @

இல-3வ<

6.37.145

அமத)

ணிைட! திாிசைட வண"க, வா க&பி&3

இண"க இைமயா7 ேநா-கி, ‘ஓ இட இறி இல"ைக-3

அண"3 தா என இ!தி ‘எ, ஐயமா அைண+தா7;
மண ெகா7 ேவ) இள" ேகா7 அாி மான

மீபட+தா.

6.37.146

விமான!தி) அம+த இராம 0டண E-கிாீவ தDேயாைர ேநா-கி- Bத)
அ

ட

உ

டவ மணி அணி உதர

ஒ!4, அனில,
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ச

வி

ட ேவக

ெகா

தல

3ைறதர, நிைன8 எ<+ தைக!தா$,

திக* விமான

ட ெகா

ஆ

5பக

இதேம)

ட), த 4ைணவைர பா!4, இைவ 3ணி!தா

6.37.147

0டண தைன அ5ற ேநா-3றா, விமல,

‘ேதா அைண+த தா ம8Dயா$! ெசா)வ4 ஒ உள4 உ

மா அைண+தவ-3 இபேம வழ"கி, நீ7 அரசி,
நா அைண+தவ 5க*+திட, 0&றி நல!தா).

6.37.148

'நீதி ஆ என! தொி8 நிைலைமெப& உைடயா$!

ஆதி நாமைற- கிழவ நி 3ல

ஏதிலா ெதாK

என அைம+தா$!

இல"ைகமா நகாி<7 இனி நீ

ேபாதியா) ‘என 5கறன நாமைற 5கறா.

6.37.149

'E-கிாீவ! நி ேதா>ைட வைமயா) தச ெதா3
அ-கிாீவைன! த+4; ெவ பைடயினா) அைச!த
மி-க வானரAேசைனயி இைள5 அற, மீ

, ஊ

5-3 வா*க ‘என 5கறன ஈ இலா 5கேழா.

6.37.150

வாD ேசயிைன, சா பைன, பனசைன, வய ேபா
நீல ஆதியா

ெந பைட! தைலவைர, ெநய

காD ேவைலைய! தாவி மீ

ேபா6

ஐய இ
ெம$=

டளிய கைண

0ரைன, ேநா-கி, ம& இ ெமாழி 5கறா.

6.37.151

ெமாழி 5கறிட, 4H-கேமா அவக7,
ஆவி=

3ைலதர, விழிக7 நீ த4 ப,

ெச$ய தாமைர! தாளிைண  உறA ேச!தி,

‘உ$கிேலா , உைன நீ"கி ‘எ இைனயன உைர!தா.
‘பார மா மதி) அேயா!தியி எ$தி, நி ைப ெபா

6.37.152
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ஆரமா - ேகால

ெச2வி=

ேசா8 இலா4, யா கா

3

அழ3 ,
அளைவ=

ெதாட+4

ேபரேவ அ7 ‘எறன உ7 அ5 பிணிபா.
இராம அத&3 இைசய, யாவ

6.37.153

மகி*த)

அபினா) அவ ெமாழி+த வாசக"க> , அவக7
4ப

எ$திய ந-க

ேநா-கி, ‘நீ 4ள"க);

5 நா நிைன+4 இ+த4 அபாிE; @ ய&சி

பி5 காHமா உைர!த4 ‘எ உைர!தன - ெபாிேயா.
ஐய வாசக

ேகட6

அாி3ல!4 அரE ,

ெமா$ ெகா7 ேசைன= , இல"ைகய ேவ+த<
ைவய

ஆ>ைட நாயக மலAசர

ெம$யிேனா அ+ 4ற-க

தேலா,

வண"கி,

உ&றா என விய+தா.

E-கிாீவ தDய எ)ேலாைர=

5பக!தி) ஏத)

6.37.154

6.37.155

விமான!தி) ஏமா இராம Bற, யாவ

அைனய4 ஆகிய ேசைனேயா அரசைன, அனில
தனய ஆதியா
வைன=

பைடெப+ தைலவக7 த ைம,

வா கழ) இல"ைகய மனைன, ‘வ+4 இ"3

இனிதி ஏமி, விமான ‘எ இராகவ இைச!தா
ெசான வாசக

6.37.156

பி&பட, ாிய மக< ,

ம< 0ர , எKப4 ெவ7ள வானர ,

கனி மாமதி) இல"ைக மெனா கட&பைட= ,

4னினா, ெந

5பக மிைச ஒழ)

6.37.157
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ப!4 நாெலன அ-கிய உலக"க7 பலவி

ெம!4 ேயானிக7 ஏறி<

ெவளியிட

மி3மா);

!த ஆனவ இதநிைல ெமாழி3வ4 அ)லா),

6.37.158

இ! தராதல!4 இய 5த&3 உாியவ யாேர?
5பக விமான!தி) இராம விள"கிய காசி
எKப4 ெவ7ள! ேதா , இரவி கா ைள= , எ

வK இலா இல"ைக ேவ+4 , வா ெப

பைட=

ணி
ழ,

தK8சீ இைளய ேகா8 , சனகமா மயி6 ேபா&ற,

விKமிய 3ண!4 0ர விள"கின, விமான!4 உ பர
அ

டேம ேபாற4 ஐய 5பக ; அ

எ

த

ப

ைட நாமைற-3 எடா பரIEட ெபாDவேத ேபா),

5

டாீக- க

6.37.159

ட!4 உ ப

3ண"க7 இறி, த) இைட ஈ இ ஆகி,
ெவறி 5ரவல ெபாD+தா மேனா

இராம கடைளயினா) யாவ

6.37.160

மனித வவ"ெகா7>த)

ேத<ைட அல"க) ேமாDA ெச"கதிA ெச)வ ேச= ,

மீ<ைட அகழி ேவைல இல"ைகய ேவ+4 , ெவ&றி!

தாைன= , பிற , ம&ைற பைடெப+ தைலவதா

மா<ட வவ" ெகா
விமான

டா, வ7ள)த வா$ைமதனா).

6.37.161

வடதிைச ேநா-கிA ெச)ைகயி) இராம வழியி67ள காசிகைளA

சீைத-3- காA ெசா)6த)

3டதிைச மைற+4, பின- 3ணதிைச உதய
வடதிைச அயன

ெச$வா,

னி வவேத கப, மான ,

தைட ஒசிறி4 இறாகி! தாவி வாபட

ேவைல,

பைட அைம விழியா3, ஐய இைவ இைவ பகர) உ&றா

6.37.162
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இல"ைகைய வலI ெச$4 ஏக என நிைன+தி, மான
வல

கிள கீைழவாயி) வர, ‘பிரக!த, நீல

நல

கிள ைகயி மா

கல+திட, ‘ஈ"3- க

ட4 இவ

‘என, நமத வாயி)

டா$ Eபாாிச& கட4 ‘எறா.

6.37.163

‘3டதிைச வாயி), ேவக- 3 அாி+தவைன ெவற
விட நிக ேமகநாத இளவலா) 0*+த4; எ

வடதிைச வாயி)ேம) அ2 இராவண ம8D ப!4

உடல

இழ+த4 இ"3 ‘எ உண!தி, ேவ உைர-க) உ&றா

6.37.164

ேச4ைவ- கா அத சிறபிைன எ!4ைர!த)
ந<த) நிைன நீ"கி நா7 பல கழி+த பிைற,

மனவ இரவி ைம+த வா 4ைண ஆக நட

பிைன, மாதி வ+4 உைன ேப4 அ!4, உன4 ெப&றி
ெசானபி, வானேரச ெதா3!த4 இAேச4 க
ம& இத C$ைம எ

டா$.

6.37.165

ணி மலரய தன-3 எடா;

ெபா ெதா! தொிைவ! யா எ 5க6ேக? ேக அபா);

ெப&ற தா$ த+ைதேயா ேதசிக பிைழ!4A *+த

E&ற

ெக!4ே◌ளா

எதிதாி, Eரக7 ஆவா.

6.37.166

‘இ+திர&3 அIசி, ேம)நா7, இ"கட) 5-3, நீ"கா-

க+தர சயில , தைன- க
க+தமாதன

எ ஓ4

டவ விைனக7 தீ-3

கிாி இவ

ைப+ெதா! அைட!த ேச4 பாவன

கிடப க

டா$;

ஆய4 ‘எறா.

க"ைகேயா, யைன, ேகாதாவிாிெயா களி+ைத *+த

ெபா"3நீ நதிக7 யா8 , ப+4 அலா), 5ைம ேபாகா;

6.37.167
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ச"3 எறி தர"க ேவைல தட இA ேச4 எ<

இ"3 இதி எதி+ேதா 5ைம யாைவ= நீ"3
ஆவிைன- 3ரவேரா

அேற.

6.37.168

அ மைற னிவ த ைம

பாைவய 3Kைவ இ ெசா) பாலைர பய+4 த மி

ேமவின அவைரA ெச&ேறா, விாிகட) ேச4 வ+4
ேதா$வேர), அவக7 க

மர-கல

இய"க ேவ

டா$ Eர ெதாK

Eரக7 ஆவா.

6.37.169

 வாி சிைல- 3ைதயா) கீறி!

த-கிய இட!4, பIச பாதகேர<I சாாி,

ெப-கிய ஏK F பிறவி=

ெந-கிய அமர-3 எ)லா
'ெந&றியி அழ6

ெச"க

க&ைற அ சைடயி ேம8
ெப&றில

‘‘ எ ெகா

பிணிக7 நீ"கி

6.37.170

நீ7 நிதி ஆவ அேற.
நீ அணி கட87 நீ

க"ைக= , “ேச4 ஆக

 ெப+ தவ

5ாிகிறாளா);

வ+தா$! ‘

ம& இதC$ைம எ2வா உைரப4? மல-க

6.37.171

வண சரணமைட+த இட!ைத இராம சீைத-3- காத)
தெ2 அ சிைல- ைக 0ர ேச4வி ெபைம யா8

ெவ2 விட

ெபா4 நீ

 மிளித க" க

ெச2வா$,

ெநா2 இைட, மயி) அனா3 @வ, பி வண ேநானா4,
இ2 இைட வ+4 க

டா$, “சர

“ என இய பி& எறா.

6.37.172

ெபாதியமைல, திமாDIேசாைல, திேவ"கடமைல தDயவ&ைறA சீைத-3காத)

‘இ4, தமி* னிவ ைவ3 இய)த 3ற ; நா
உ4, வள மணிமா) ஓ"க), உ5ற!4 உய+4 ேதா
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அ4, திக* அன+தெவ&5 ‘எ அ7தர, ‘அ<ம ேதாறி&
எ4? ‘என, அண"ைக ேநா-கி, இ& என இராம ெசானா.

6.37.173

E-கிாீவன4 நகைர- காத)
‘வாD எ அள8 இ) ஆ&ற) வைமயா, மகரநீ *
ேவDைய- கட-க வா8

விற) உைடயவைன 0,

M) இய) தம நீதி @னி!4 அற"3ணி!த ேமேலா
ேபா) இய) தபன ைம+த உைறத 5ர
வானரமகளிைர=

உடனைழ!4A ெச)லேவ

ஈ4 ‘எறா.


‘கிகி+ைத இ4ேவ), ஐய! ேகயா) : என4 ெப

6.37.174

எனA சீைத Bத)
ைம

ம3 தா, ஆய ெவ7ள மகளி இ ஆகி, வாேனா
உ3

ேபாA ேசைன ழ ஒ!திேய அேயா!தி எ$தி;

க7 ெகா+4 ஆ 3ழDனாைர ஏ&த) கடைம!4 ‘எறா7.

6.37.175

வானரமகளிைர- ெகாண ப இராம பணி-கA E-கிாீவ ெசா&ப அ<ம
அவகைள- ெகாணத)

அ ெமாழி இர8 ைம+த&3 அ

ண)தா உைரப, அனா

ெம$ ைம ேச அ<ம தைன ேநா-கி, ‘நீ விைரவி, 0ர!

ைம மD 3ழDனாைர மரபினா& ெகாணதி ‘என,
ெச ைம ேச உ7ள!4 அ

ண), ெகாண+தன, ெச மேனா.

வானரமகளி E-கிாீவைன=

இராமைன= சீைதைய=

வண"3த)

வாிைசயி வழாைம ேநா-கி, மாதி, மாத ெவ7ள
கைர ெசய) அாிய வ

ண

விைர ெசறி 3ழDனா, த

ெகாண+தன, கண!தி ன ;

ேவ+தைன வண"கி, ெப

ைம-3

6.37.176
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அரசிைய ஐயேனா
விமான

மீ



6.37.177

அ இைண ெதாK4 நிறா.

எK+4 ெச)6த)

ம"கல தலா$ உ7ள மரபினி கலக7 யா8

அ"3 அவ ெகாண+4, ெப
ந"ைக=

ைம-3 அரசிைய! ெதாK4ழ,

உவ+4, ‘ேவ ஓ நைவ இைல இனி ம& எறா7;

ெபா"கிய விமான

தா<

மனெமன எK+4 ேபான.

ேகாதாவாிைய= சீைதைய பிாி+த இட!ைத=
ேபாதா விE பி) திக* 5பக

6.37.178

இராம சீைத-3- காத)

ேபாதேலா ,

4 ஆ ைல!ேதாைகைய ேநா-கி, ‘ ேதா ழ)
ேகாதாவிாி; ம& அத மா உய 3 நிைன

ேபதா$! பிாிவி!4 உய Pைழ பிணி!த4 ‘எறா.
த

டகவன , சி!திரBடபவத , பர!4வாச ஆAசிரம

காத)

'சிர!4 வாச வ

6.37.179
ஆகியவ&ைறA சீைத-3-

 அல பி தொிைவ! ேக7 : இ4நீ7

தர!4 உவாசவ, ேவ7விய த

டக ; அ4 தா

வர!4 வாசவ வண"3 சி!திர Bட ;

பர!4வாசன4 உைறவிட

இ4 ‘என பக+தா.

6.37.180

பர!4வாச னிவ இராமைன எதிெகா7>த)
மிைன ேநா-கி, அ2 0ர ஈ4 இய பி

ேவைல

தைன ேந இலா னிவர உண+4, த அக!தி,
‘எைன ஆ>ைட நாயக எ$தின ‘எனா,

4< மாதவ *தர, எதி ெகா7வா, ெதாட+தா

6.37.181
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இராம பர!4வாச னிவைர- காHத)
ஆதப!திர , 3
ேபாத

&றிய த

ைக, ஒ ைகயி அைண!4,
 ஒ ைகயினி) ெபாDய,

மா தவபய உ8 ெகா

 எதி வமாேபா),

6.37.182

நீதி வி!தக நட+தைம ேநா-கின, ெநேயா.
பர!4வாச ஆAசிரம!தி) 5பக விமான
எ

பக, திைன அளைவ=

இற"3மா இராம நிைனத)

கைணேயா இைச+த

ந5 அக!4 இலா அர-கைர ந-கி, மா ேம

வி5 அக!4 உைற ேகா7 அாி என ெபாD 0ர

6.37.183

5பக!திைன வதிெகன நிைன+தன, 5வியி).

இராம விைர+4 எதிெச பர!4வாச னிவைர வண"3த)
உ<

மா!திர!4, உலகிைன எ!4 உ ப ஓ"3

ெபானி நா வ+4 இழி+தென 5பக

தாழ,

எைன ஆ>ைட நாயக, வ)ைலயி எதி ேபா$,

6.37.184

ப< மாமைற! தேபாதன தா7மிைச பணி+தா.
பர!4வாச னிவ ந)வா*!4ட இராமைன!தKவி உவைக-க

ணீ ெசாாித)

அயி 0*த6 , எ!4 ந) ஆசிேயா அைண!4
ைய ேமாயின நிழி, ளாி அ
சல நீ7 4க7 ஒழிதர, தன4 க
ெநய காத) அ கலச
சீைத=

இல-3வ<

க

ண

அவி

6.37.185

அ4 ஆன, ெநேயா
னிவைர வண"க, அவ பாிவா) உள

மகி*த)
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க3

வா3ழ) சனகிேயா இளவ) ைகெதாKேத,

அ3 சாதர, அ+தவ ஆசிக7 வழ"கி,
உ3 காதD ஒK3 க
ப3

ணீாின, உவைக

ஆ அமி*4 ஒ!4, உள

களி!தன, பாிவா).

6.37.186

வானேரச< , 0டண- 3ாிசி6 , ம&ைற

ஏைன 0ர , ெதாK ெதா

ஆசிக7 இய பி,

ஞான நாதைன! திெவா நமைன ெகாண+தா,
ஆன மாதவ 3ழா!ெதா

அமைற 5கேற.

6.37.187

பர!4 வாசனிவ இராமைன அAசி!4 அேபா உபசாி!4 அவன4
சிறபிைன எ!4ைர!த)

பன சாைல=7 53+4, நீ அAசைன பல8
ெசான நீதியி 5ாி+4, பி ாிய 5த)வ
தைன ேநா-கின, ப) ைற க
பி ஓ வாசக

க7 நீ த4 ப,

உைர!தன, தேபாதாி ெபாிேயா.

6.37.188

‘னிவ வானவ F8லக!4 ேஉளா யா

4னி உழ+திட! 4யத ெகாமன! ெதாழிேலா

நனி ம+திட, அலைகக7 நாடக
3னி=

நப,

வா சிைல- 3ாிசிேல! எ, இனி- 3ணிபா ?

6.37.189

'விராத< , கர< , மா< , விற) ெகK கவ+த தா< ,
மராமர

ஏK , வாD மாப , மகர நீ ,

இராவண உர , 3 பகணன4 ஏ&ற

அரா8 அ

தா< ,

பகழி ஒறா) அழி!4, உல3 அளி!தா$ ஐய! ‘

6.37.190
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இ எ
ேவ

வி+தாக இ"3!த"3க ‘எனபர!4வாச னிவ இராமைன

த)

‘சி!திர Bட

தீ+4, தெதிைச! தீைம தீ!தி

இ!திைச அைட+4 எ இ)D இ!தைம இதி ஆக

வி!தக! மற+திேல யா வி+திைன ஆகி, எ ேமா
இ!தின

இ!தி ‘எறா மைறகD இதி க

6.37.191

டா.

பரத இய)பிைன இெபாKேத ெசா)கிேற ‘என னிவ இராமனிட

தைமைய எ!4ைர!த)
'கரதல

அதனி நீ காக

சரத வானவக7 4ப

மரகத ேமனிA ெச"க

பரதன4 இய)5

பரத

வைளய வா"கி,

தணி!4 உலக"க7 தா"3

வ7ளேல! வKவா நீதி

இேற பணி-3வ ேக ‘எறா.

6.37.192

விய!த ேமனிய, விழிெபாழி மைழய, FவிைனையA
ெசயி!த சி+ைதய, தெமர) உழ+4 உழ+4 அழிவா,
அய!4 ேநா-கி< தெதிைச அறி ேவ அறியா,
பய!த 4பேம உ8 ெகா
'இ+திய

அ+தி=

6.37.193

பயா.

கைள+4, இ" கனி கா$ @க+4, இ8ளி

ப+தி வ+த 5) பாயலா, பழ
ந+திய

 என) ஆ

பதி 5கா4,

பதி இ+தன, பரத, நி நாம
பக) அதனி<

6.37.194

மற5 இல ஆகி

பர!4வாச னிவ இராமைன பாரா-Bற, இராம னிவைர ேபா&த)
எ உைர!4, ‘அர-க ேவ+த இப4 எ உைர-3

3 உைர!தைனய ேதா> , 3லவைர- 3வ

ஏ$-3

நீல-
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எ உைர!தைனய ெமௗD! தைல ப!4 இ!த 0ர!

நிதைன பிாி+த4 உ

ேட யா? ‘என நிக*தினனா).

6.37.195

பர!4வாச இராமைன ேநா-கி ‘நீ வி பிய வர!ைத! தேவ ‘என-Bற,
இராம வானர"க7 ெசற விடெம)லா
ேவ

ெபத)

‘மிைன ஏ$ உைழயினா<

வள ெப& வாK

வர!திைன

விைர மல! தவிசினா<

நிைனேய 5க*த&3 ஒ!த நீதி மாதவ!தி மி-ேகா$!

உைனேய வண"கி உத அ7 Eம+4 உய+ேத; ம& இ"3
எைனேய ெபா8 ைம+த யா அலா4 இ)ைல ‘எறா.

6.37.196

அ2 உைர 5கல- ேகட அறிவ< , அளி ேநா-கி,
‘ெவ2 அர

எ2 வர

ெபாத ேவேலா$! விள 5ேக ேக ேவ

எனி<

த+ேத இய 5தி ‘என6 , ஐய,

‘க2ைவ இ ஆகி ெவறி கவி-3ல
‘அாி இன

&

ெப& வா*க ‘.

ெசற ெசற அடவிக7 அைன!4 , வான

ெசாாித பவ

ேபா, கிழ"ெகா கனிகா$ 4றி,

விாி5ன) ெசK+ேத மி-3 விள"க என விள 5க ‘எறா;
5ாி=

6.37.197

மாதவ< , ‘அஃேத ஆக ‘என 5கறிடானா).

பர!4வாச னிவ, அ"3 வ+ேதா அைனவ-3

6.37.198

வி+தளி!த)

அ+தவ, ‘ஐய! நிெனா அனிக ெவI ேசைன-3 எ)லா

வி+4 இனி4 அைமெப ‘எனா, விள"3
5ாி+4 ஒ ஆ3திைய ஈ+4 5றப

! தீயி நாப

அளவி), ேபாக

தி+திய வான நா ேசர வ+4 இ!த4 அேற.
அெபாK4 இராம அ<மைன ேநா-கி ஒ Bற! ெதாட"3த)

6.37.199
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அைரசேர ஆதி ஆக, அயவ அ+த
கைர ெசய) அாிய ேபாக

ஆக,

4$-3மா க

, இராம&3

அைரசிய) வழாைம ேநா-கி அEைவ அைம-3
விைர ெசறி கமல- க

ேவைல,

ண, அ<மைன விளி!4A ெசானா.

‘இ நா பதி ஏ3 மாதி! ஈ

6.37.200

டA

ெச தீ4 இைம ெசபி, அ! தீைம= வில-கி
நிற காைலயி வ4

‘எ ஏயின, ெநேயா;

‘ந ‘எனா, அவ ேமாதிர

ைக-ெகா நட+தா.

6.37.201

அ<ம விைர+4 வாவழிA ெச)6த)
த+ைத ேவக , தன4 நாயக தனிAசிைலயி
+4 சாயக- கைம= , பி&பட கி,
சி+ைத பிவரA ெச)பவ, 3க&3
வ+த வாசக

அAேசேயா

Bறி, ேம) வாவழி ேபானா.

6.37.202

கவி-B&
இ இைச-3 இடமாய இராகவ

தெ திைச- கமA ெசய) ெசபினா ;
அ இைச-3

அாிய அேயா!தியி)

நி இைச!4ள தைம நிக*!4வா .
ந+திய பதியி) பரத (10300-10304)
ந+திய

பதியி தைல நா7 ெதா

ச+தி இறி நிர+தர
ப+தி அ

த

னா

கழ) பாத அAசியா

6.37.203
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6.37.204

இ+திய"கைள ெவறி+தா அேரா.

45 உ-க8
எ5 உ-3

E&றி உ-ெகாணா

தைகைமயி ஈட!தா

5 உ-ெகா

அ5 உ-ெகா
நிைன-க8
இன!த த

 ஒவழி &றா
ட4 ஆ

தட"க

என) ஆ3வா.

இைண நீவர

டைல நா+ேத=

கன!த க+த

6.37.205

அ-

கா= கனிக>

வன!த அ)ல அ+தD) வா*-ைகயா.

6.37.206

ேநா-கி தெதிைச அ)ல4 ேநா-3றா;

ஏ-3& ஏ-3&, ‘இரவி 3ல!4 உளா
வா-கி) ெபா$யா; வ , வ

ேபா-கி ேபா-கி, உழ-3

ெபாமலா;

உ

H

நீ-3

எ

H

கீ!தி இராம, தி

ம
க

H

உயி-3

நீ-3 வர 5 க

‘எ உயி

6.37.207

உயிரவ,
டா) அறி

ணி நீ-3 ஒ கைர எ"3 கா

கிலா.

6.37.208

பரத இராம வநாைள நிைன!த)
அைனய ஆய பரத அல"கD
5ைன=

நிைன=

த னா பா4ைக Lசைன
காைல நிைன!தன ஆ

அேரா

மைனயி வ+4 அவ எ$த மதி!தநா7.
இராம வரேவ

6.37.209

ய நா7 இதா எ ேசாதிட பரத<-3- Bத)

118

யா

‘மா
ஈ

‘ஆ

 வ+4 இ"3 இ-3

எ எ

ணினா,

ட ேசாதிட வா$ைம 5லவைர
- B$!த ெகன, வ+4 எ$தினா,

தைக-3 இ அவதி ‘எறா அேரா.

6.37.210

3றி!த நாளி) இராம வாராைம-3 வ+திA சி+தி!த) (10307-10311)
எற ேபாத!4 இராம வன!திைடA

ெசற ேபாத!த4 அ2 உைர ெச)வ!ைத
ெவற ேபாத!த 0ர<

0*+தன

ெகாற ேபாத!4 உயி5- 3ைற+4ளா.

6.37.211

மீ எK+4 விாி+த ெச+தாமைரகாைட ெவ எKக
ஓட உ7ள
ஆட8

க6ழி5ன)

உயிாிைன ஊச) நி

அவல!4 அழி+தா அேரா.

‘என-3 இய பிய நா>

6.37.212

எ இன6

தைன பய+தவ7 4ப

தா"கி அ2

வன!4 ைவக) ெச$யா; வ+4 அ!த4 ஓ
விைன- ெகா பைக உ

 ‘என வி மினா.

6.37.213

Fவைக! திF!திய ஆயி<

Lவக!தி) விE பி) 5ற!தினி)

ஏவ கி&ப எதிநி&க எ<ைடA
ேசவக&3? என ஐய
‘எைன “இ<

ேதறினா.

6.37.214

அரசிய) இAைசய

அன ஆகி அவ அ4 ெகா7க “ எ
உனினாெகா) உவ4 ேநா-கினா?
இனேத நல ‘எ இ+தா அேரா.

6.37.215

119

பரத உயி4ற-க எ
‘அைன!4

Hத).

அ"3 ஒ

ஆயி<

ஆ3க;

வன!4 இ-க : இ2 ைவய

534க

மன!4 மாE எ உயிேரா

வா"3ேவ.

நிைன!தி+4 ெந+4ய F*கிேல;

6.37.216

ச!4-கைன அைழ!த)
என பனி ‘இளவைல எ உைழ!
4னA ெசா)6தி ‘என6

Cதேபா$

‘உைன- Bயின உ  ‘எனா ன
னA ெசறன Fவ-3
வ+4 ச!4-கனிட

பரத வர

பி உளா.
ேவ

6.37.217

த)

ெதாK4 நிற த த பிைய! ேதா$கணீ

எK4 மாபக!4 இக! தKவினா

அK4, ‘ேவ

வ4 உ

 ஐய! அ2 வர ,

பK4 இ) வா$ைமயினா$! தர&பா& ‘எறா.

6.37.218

“‘என4 ஆ3 ெகா) அ2 வர ? ” எறிேய)
ெசான நாளி) இராகவ ேதாறில;
மி< தீயிைட யா இனி 0ெவ;

மன ஆதி; எ ெசா)ைல மறா4 ‘எறா.
ேகட ச!4-க வ+திA ெசா)6த) (10316-10319)
ேகட ேதாற) கிளதட- ைககளா)

ேதாட த ெசவி ெபா!தி 4H-3றா
ஊ நIச

உ

டா ஒ!4 உய"கினா;

6.37.219

120

நாட

மன

6.37.220

ந"கா நிறா.

விK+4, ேம-3 உய வி மல, ெவ$4 உயி!4,

எK+4, ‘நா உன-3 என பிைழ!4ேள?
அK+4 4ப!தினா$! ‘ எ அர&றினா

ெகாK+4 வி நிமிகிற ேகாப!தா.

6.37.221

கானாள நிலமகைள- ைகவி ேபானாைனகா!4 பி5

ஒத பி; “ேபானவதா வ

ேபானா<

அவதி ேபாயி& “ எனா

ஆனாத எாி5க எ அைமவா<

ஒத பி;

அயேல நாணா4,
யா ஆ

இ2 அரE ஆ7ெவ? எேன, இ2

அரசாசி! இனிேத அ மா
“‘மனிபி வளநகர

6.37.222

5-கி+4

வா*+தாேன, பரத எ<
ெசா)நி&3

‘‘ எ அIசி, 5ற!4 இ+4

அ+தவேம ெதாட"கினாேய!

“எனிபி இவ உளனா

“ எேற பி

அைம=ன-3 இ+த ேத<

உனிபி இ+த48
இ+த48

ஒ-3

ஒ3ைட-கீ*

எறா.

பரத ச!4-க<-3 அைமதி Bறி எாிவள-க- கடைளயித)
!4 உ- ெகா

 அைம+தைனய Kெவ7ளி-

ெகாKநிற!4, ளாிA ெச"க

,

6.37.223

121

ச!4-க அஃ4 உைரப, அவ இ"3! தா*-கிற
தைம, யா இ"3
ஒ!தி-கலா) அேற? உல+தத பி இ28லைக
உைலய ஒடா;

அ!தி-3 ெக ; உடேன 53+4 ஆ>
எாிேபா$ அைம-க ‘எறா

அரE;

6.37.224

இAெச$தி யறி+4 ேகாசைல பரதைன வில-க விைர+4 வத)
அெபாKதி இ2 உைர ெச, அேயா!தியினி)
இைச!த6ேம, அாிைய ஈற
ஒ5 எKத ஒ

ணாத க&5ைடயா7, வயி 5ைட!4,

அலம+4 ஏ"கி

‘இெபாKேத உல3 இற-3 , யா-ைகயிைன !4
ஒழி+தா), மகேன! ‘எனா,

ெவ5 எKதினா) அன ெமD8ைடயா7 க4 ஓ,
வில-க வ+தா7.

6.37.225

ேகாசைல பரதைன அைடத)
ம+திாிய, த+திாிய, வளநகர!தவ,
மைறேயா, ம&

E+தாிய எைனபல

E&றA

ைகதைலயி) ெப$4

இர"கி! ெதாட+4 ெச)ல,

இ+திரேன தலாய இைமயவ னிவர
இைறIசி ஏ!த,

அ+தர ம"ைகய வண"க, அK4 அர&றி, பரதைன
வ+4 அைட+தா அேற.
எாி53

பரதைன- ேகாசைல ப&றி- ெகா7>த)

6.37.226

122

விாி அைம!த ெந ேவணி 5ற!4 அைச+4
0*+4 அைசய ேமனி த7ள,

எாியைம-3 மயான!ைத எ$4கிற காதலைன
இைடேய வ+4,

ெசாாி8 அைமப4 அாி4 ஆய மைழ- க
ெதாடத6 , 4H-க

எ$தா,

ணா7

பாி8 அைம+த திமன!தா அெதாKதா; அவ753+4
ப&றி- ெகா
'‘ம இைழ!த4

டா7.

6.37.227

ைம+த இைழ!த4

 இைழ!த விதியி ய&சியா);
பி இைழ!த4

எ

ணி) அ ெப&றியா);

எ இைழ!தைன எமகேன? ‘எறா7.
‘நீ இ4 எ

ணிைனேய) ெந நா எாி

பா= ; ம அI ேசைன=
தாய எ

6.37.228

பா=மா);

அள8 அ; தனி அற

தீயி விK ; உல3

திாி=மா).

6.37.229

‘தம நீதியி த பய ஆவ4 உ
கமேம அறி- க
அைம ஒ

ல

அ
5

ம

களா);

உண+திைல; ஐய! நி

ெபைம ஊழி திாியி<
‘எ

க

ேபேமா?

6.37.230

இ) ேகா இராமக7 எனி<
ண) நி அ>-3 அ3 ஆவேரா?

ணிய
H

எ<

வா<

நி உயி ேபாயினா)

உயிக>

வாKேமா?

6.37.231

123

'இ வ+திலேன எனி, நாைளேய
ஒ

வ+4, உைன; உனி, உைர!த ெசா)

பி

எ உணேர); பிைழ!தா எனி,

ெபா

தைம 53+த4 ேபா$ ‘எறா7.

‘ஒவ மா

டன எ ெகா

ெபநில!4 ெபற) அ
க8

மா

தம

நீ அல4 இ) எ<

 ஊழிவா*

இ உயி-

 அற- காHதிேயா? கைல!

“‘இற-ைக= சில ஏக6

6.37.232

தைமயா$!

6.37.233

ேமாக!தா)

பிற-ைக= கட “ எ பி பாச!ைத
மற-ைக கா

மகேன! வD ஆவ4

4ற-ைக தா< எறா7 மன

C$ைமயா7.

6.37.234

ேகாசைலயி ெசா)ைல பரத ம!4ைர!த) (10331-10333)
“‘ைம+த எைன ம!4 உைர!தா ” என);

எ+ைத ெம$ ைம= இ-3லA ெச ைம=
ைந+4 ேபாக உயிநிைல நAசிேல;
+4 ெச$த சபத
‘யா<

ப ஆ).

6.37.235

ெம$யி<-3 இ உயி ஈ+4ேபா$

வா<7 எ$திய மனவ ைம+தனா);
கா<7 எ$திய கா3!த&ேக கட?
ஏைனேயா-3 இ4 இK-3 இ) வழ-3 அேறா?
தா$ ெசா) ேகட6 , த+ைதெசா) ேகட6 ,

பாச!4 அபிைன ப& அற நீ-க6 ,

6.37.236

124

ஈச&ேக கட; யா அஃ4 இைழ-கிேல;
மாE அ&ேற இ4, காெவ, மா

 எறா.

6.37.237

பரத தீயிைன ெந"கி அத&3 Lசைன 5ாி= ேபா4 அ<ம வ+4 த!த)
எ தீயிைன எ$தி இைர!4 எK+4
ஒ LசD

உலேகா உட

நி Lசைன ெச$கிற ேநச&3

6.37.238

3 ேபா) ெந மாதி Bனா.
அ$ய வ+தன; ஆாிய வ+தன;

ெம$யி ெம$ அன நி உயி 0னா)
உ$=ேம அவ? எ உைர!4 உ75கா
க$யினா) எாிைய- காி ஆ-கினா.

6.37.239

அ<ம பரத<-3- Bவ4 (10336-10338)
ஆ-கி ம& அவ ஆ$மல! தா7கைள!
தா-க! ததைல தா*!4 வண"கி ைக
வா-கி Bட 5ைத!4 ‘ஒமா&ற

நீ

C-கி- ெகா7ள! த3 ‘எனA ெசா)Dனா.
‘இன

நாழிைக எ

உைன ன

ஐ+4 உள4 ஐய!

வ+4 எ$த உைர!த நா7;

இன4 இ)ைல எனி அ நாயிேன
ன

6.37.240

0*+4 இ2 எாியி) ெவனா).

6.37.241

ஒதா உள4; உ அேய ெசாலா)

நி தா*!4 அ7 ேநமிA Eட 3ண3 ேதாறள8 ; இ4 3 ேம)

ெபா நீ இ2 அனDனி) ெபா$யிலா$.

6.37.242

125

பர!4வாச ஆசிரம!தி) த"கேந+தைம Bத)
‘எ"க7 நாயக&3 இ அ4 ஈ3வா
ப"கய!4 பர!4வ ேவ

டலா)

அ"3 ைவகின அ)ல4 தா*-3ேமா?
இ"க

ந)ல4 ஒ இன

ேகயா).

6.37.243

அ<ம அைடயாள ேமாதிர!ைத- காத)
‘அ

ட நாத அளி அளி!4ள4

 ஒ ேப அைடயாள ; உன-3 அ4

உ
ெகா
க

 வ+தென; ேகாத சி+ைதயா$!

 ெகா

ேமாதிர

 அ7வா$ ‘என- கானா.

6.37.244

வா"கிய பரத மகி*Aசி (10343-10348)

காய ேமாதிர

ஊய வ)விட

க

ணி) கா

உ& &வா-3

ஊய ந) ம+4 ஒ!ததா
ஈய உல3-3

ட6

அேரா

இைளய ேவ+த&3 .

6.37.245

அKகிற வா$ எலா ஆ!4 எK+தன

விKகிற க

எலா ெவ7ள

மாறின;

உKகிற தைல எலா உய+4 எK+தன;
ெதாKகிற ைக எலா காD ேதாறைல.
ேமாதிர

வா"கிய பரத மகி*Aசி (10343-10348)

ேமாதிர

வா"கி தக!திேம) அைண!4

6.37.246

126

‘ஆதர

ெபவத&3 ஆ-ைகேயா? ‘எனா

ஓதின நா

உற ஓ"கினா ெதாK

Cதைன ைற ைற ெதாK4 47>வா.

6.37.247

ஆதி ெவ+4ய அ)லா) அ+த) இைமயா)
ஊ4ற பறபதா$ உல+த யா-ைக ேபா$
‘ஏதில ஒவெகா) ‘என) ஆய4;
மாதிர

வள+தன வயிர! ேதா7கேள.

6.37.248

அK ; ந3 ; அ<மைன ஆழி- ைககளா)

ெதாK ; எK ; 47> ; ெவ" களி 4ள-கலா),
விK

அழி+4; ஏ"3 ; ேபா$ 0"3 ; ேவ-3 ; அ-

3Kெவா 3னி-3 ; த தட-ைக ெகாமா).

6.37.249

‘ஆமி ஆமி! ‘எ< ; ‘ஐயபா)

ஓமி ஓமி! ‘எ< ; ‘ஓ"3 இைச

பாமி பாமி! ‘எ< ; பாவிகா7!
‘மி மி Cத தா7! ‘எ< .

6.37.250

‘வIசைன இய&றிய மாய- ைகைகயா

4IEவ இனி ‘என! ேதாைள- ெகாமா);

3Iசித அக7 ம

டல"க7 Bற

அIசன- 3றி நி ஆ

பாமா).

6.37.251

ேவதியதைம! ெதாK ; ேவ+தைர! ெதாK ;

தாதிய தைம! ெதாK ; தைன! தா ெதாK ;
ஏ4

ஒ உண3றா4 இ-3 ; நி&3மா);

காத) எற48

ஓ க7ளி) ேதா&றி&ேற.

பரத அ<மைன பாரா ‘‘நீயா? ‘என வின8தல(10349- 10350)

6.37.252
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அ!திற!4 ஆ

தைக அ<ம தைன ‘நீ

எ!திற!தா$? எம-3 இய பி ஈதியா)!
! திற!தவேள ஒவ F!திைய

ஒ!தி+தா$ என உணகிேற ‘எறா.
மைறயவ வ8 ெகா

6.37.253

 அHக வ+தைன;

இைறவாி) ஒவ எ எ

Hகிறென;

“4ைற என-3 யா4 எனA ெசா)6, ெசா)! “ எறா;

அைற கழ) அ<ம<

அறிய- Bவா.

6.37.254

அ<ம த வரலா&ைற- Bத)(10351-10352)
கா&றி<-3 அரசபா) கவி- 3ல!தி<7

ேநா&ளா7 வயி&றி வ+4 உதி!4, @ னா&3
ஏ&றிலா அ!ெதாழி) ஏவலா7 ஆேன;

6.37.255

மா&றிென உ, ஒ 3ர"3, மன! யா.
அ<ம த ெபவைவ- காத)
‘அ!ெதாழி) நாயிேன அப யா-ைகையக!தட+ தாமைர- க

ணி ேநா-3 ‘எனா

பி!த ெபா$ உவிைன ெபய!4 நீ-கினா
!தல

6.37.256

வானவ ேநா-கி +4வா.

அ<மன4 ெபவ8 க
ெவIசிைல இவ
‘எIச) இ) அதிசய
4Iசில4 ஆயி<

ேடா அதிசய

விாிIச ைம+த<

இ4’எ எ

ேசைன 4

அAச

ணினா;

ெணன

அைடத)
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6.37.257

அIசின4 அIசைன சிவ ஆ-ைகயா).
பரத அ<மன4 ெபவைவA E-கி- ெகா7ள ேவ
‘ஈ"3 நி யா

C"3 இ" 3

த)

உன-3 இைச!த மா&ற அ!

டலA ெசவியி *வர

ஓ"கல ஆதD உல5 இ) யா-ைகைய
வா"3தி விைர+4 ‘என மன ேவ

னா.

6.37.258

அ<ம<-3 பரத பாிE ெகா!த)(10355-10356)
E-கிய உவனா! ெதாK4  நிற

அ-க மாணா-க<-3 ஐய அபினா)
ெபா-ெகன நிதிய
வ-க

5ைன ெபா L

வர 5 இல நனி வழ"கினா.

களி

6.37.259

ேகாெவா CE ந) 3ல மணி-3ல
மாெவா காி-3ல

வா8 ேத இன

தா8 நீ உ!த ந) தரணி த<ட
ஏவ

சிைல வலா யா8

ந)கினா.

6.37.260

இராமைன எதிெகா7ள நகர ம-கைள 5றபடA ெச$=மா பரத
ச!4-கனிட

இளவைல, “‘அ

ெசா)6த)

ண6-3 எதி ெகா7க “ எ, ந

வைளமதி) அேயா!தியி) வாK

“கிைளெயா

ம-கைள,

ஏ3 “ என- கிள!தி, எ"கH

அைள ஒD ரE இன

அைறவிபா$ ‘எறா.

6.37.261

நகைர அணிெச$ெகன ம-க>-3A ெச5மா ச!4-க<-3 பரத Bத)
(10358-10359)

129

“‘ேதாரண

ந ேம)4கி) ெபாதி+4 ந)

Lரண ெபா&3ட
வாரண

ெபாDய ைவ!4 நீ7

இ8ளி ேத வாிைசதா வழாA

சீரணி அணிக! “ எனA ெச5வா$ ‘எறா.

6.37.262

‘பர!4வ உைறவிட!4 அள8 , ைப ெபா நீ7
சிர!ெதாைக மதி) 5ற!4 இதி ேசதர,
வர!த3 தரள ெம ப+த ைவ!4, வா
5ர!ைத=

54-3மா 5கறி, ேபா$ ‘எறா

6.37.263

ச!4-க பரதன4 கடைளையA Eம+திர<-3 அறிவி!த)
எற6

அவன இைறIசி ஏகி, அ-

3 உற* வாிசிைல- 3வ8! ேதாளினா,
ந உண ேக7விய, நைவ இ) ெச$ைகய,
த4ைணA Eம+திர&3 அறியA சா&றினா.

6.37.264

Eம+திர வ7>வ-3- கடைளயித)
அ28ைர ேகட6

அறிவி ேவைலயா

க2ைவ இ) அபினி) களி-3

சி+ைதயா

‘ெவ2 ெவயி) 5ைரமணி 0தி எ"கH
எ2வ

இ அைற பைற எ&க ‘எறிட.

6.37.265

வ7>வ ரசைறத)
‘வாைன=

திைசைய=

கட+த வா5க*-

ேகாைன இ எதிெகா7வா ேகால மாநக!

தாைன=

அரச

எKகதா ‘என

யாைனயி) வ7>வ ரச

எ&றினா.

6.37.266
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ரெசாD ேகட நகர ம-க7 ஆரவாாி!4- ெகா
ைரெசாD ேகட6
அைரச

 5றபத)

ழ"3 மாநக

மா+த அ+தணாள

கைரெசய) அாியேதா உவைக ைகதர

6.37.267

திைர ெசறி கட) என எK+4 ெசறதா).
அ ரெசாDயி சிற5
‘அனகைன எதிெகா7க ‘எ, அைற+த ேபாி, ந)
கனக

ந)B+தவ ைகபெடன8 ,

சனகன4 ஊ-3 என ன

சா&றிய

வைனக ேபாி= , ஒ!த ஆ அேரா.
அபதினாயிர

அ-3ேராணி ேசைன=

அபதினாயிர

அ-3ேராணி எ

மகி*Aசிேயா ேபாத)

இதி ெச$ ேசைன=

6.37.268
நகரமா+த

இராமைன வரேவ&க

ஏைன ேவ+த

ெசறிநக மா+த தொிைவ மாக>

6.37.269

உெபா7 எதி+தென உவ+4 ேபாயினா.
தாய Fவ

சிவிைகயி& ெச)ல பரத அ<மன4 ைகைய ப&றிA ெச)6த)

அைனய Fவ

அமர ேபா&றிட

த நிக னிவ<

தமI *தர

ெபா இய) சிவிைகயி எK+4 ேபாய பி
6.37.270

மனவ மாதி மல-ைக ப&றா.
பரத இராமன4 பா4ைககைளேய ம3டமாகA -ெகா
திவ இர

ேம ெச ெபா ெமௗDயா

 ெச)6த)
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இ5ற

ெவவ

சாமைர இரட ஏ*கட)
ழ-3 என ேவத

ெபா அ ெவ

ஆ!4 எழ

3ைட நிழ&ற ேபாயினா.

6.37.271

ாிய மைறத)
எ)லவ மைற+தன எைன ஆ>ைட

வி)Dைய எதிெகாள பரத மீAெச)வா
அ)D அ

கமலேம அைனய தா7களி)

க) அத E தன கதிாி எனேவ.

6.37.272

இராம கா) த"கிA ெச$த ெசய)கைள ப&றி- Bமா அ<மைன பரத
ேவ

த)

அ2வழி மாதி அ ைக ப&றிய

ெச2வழி உ7ள!தா ‘திவி நாயக

ெச2வழி உைற+த அAெசய) எலா

விாி!4

இ2வழி எம-3 நீ இய 5வா$ ‘எறா.

6.37.273

அ<ம இராமன4 ெசய)கைளA ெசா)6த) (10370-10397)
எற6

மாதி ெதாK4 ‘இ"3 எ பிரா

நிற4

மணவிைன நிரபி மீ

மற) அ

ெசற4

ெதாைடயினா$! அேயா!தி மாநக
 கா

நாயிேன ெசப) ேவ

சி!திர Bட!ைத! தீ+த பி சிர
ப!4ைடயவ<ட விைள!த ப

இ!தைல அைட+தேத இதியா
வி!தக! Cத<
விராத வைத

ேமா?

6.37.274

ெபலா

என

விாி-3I சி+ைதயா.

6.37.275
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‘3 உற* வாிசிைல- 3ாிசி) எ பிரா
தெறிைசA சி!திர Bட

தீ+தபி

வதிற) விராதைன ம!4 மாதவ
4றிய த
த

6.37.276

டக வன!47 4னினா.

டக வன!4! த"3த)

‘ஆ"3 உைற தேபாதன, “அர-க-3 ஆ&றேல ,
நீ"கின

தவ!4ைற, நீதிேயா$! ‘‘ என,

ண ; நீ

தீ"3 ெச$தவகைளA ெச3!த) தி

வா"3மி மன!4ய, வா$ைமயா) ‘எறா.

6.37.277

அக!திய னிவ வரேவ&5
‘ஆ நா) ஆ

 அவ

ைவகி அ5ற!4

ஈ இலா னிவர ஏய ஆைணயா)
மா இலா! தமி*னி வன!ைத ந

ணினா

ஊ இலா னிவர உவ+4  வர.

6.37.278

அக!திய வி) தDயன ெகா!த)
3ட"ைகயி) வாாிதி அைன!4
தட

ெகா

கணாதைன எதி தKவி சாப

க"கைண 56
இட ப Eாிைக=
சடா=ைவ- க

கவச

டவ

தா< ம&

ேசர ஈ+தன.

 பIசவ யைடத)

அ5ற!4 எைவயி அரைச- க

Hறா

45 உறA சிவ+த வா$! ேதாைக த<ட
ெம$5க*! த பி= 0ர தா<

ேபா$

6.37.279
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6.37.280

ைம ெபாழி) 4 பIசவயி ைவகினா.
பணைக F-கபட)
.ப)பக) இற+த பிைற, பாதக அர-கி ேதாறி,
ெம)கிய இைடயினாைள ெவ3

ழி, இைளய 0ர

அ)கிய திைவ! ேத&றி, அவ>ைடA ெசவி=

F-3

ம)கிய ைல= ெகா$தா; மறி!4, அவ7 கர&3A ெசானா7.

6.37.281

கரCடண வைத
‘கரெனா திாிசிரா8 , கய Cடண< , கா+தி
எாி=

F அனேல ஒபா, எK+4, ெவIேசைனேயா

விரவின; ஐய ெச"ைக வி)Dைன ேநா-3 5 ஓ
எாிதவ* பIசி உ-கா; அர-கி=

இல"ைக 5-கா7.

6.37.282

இராவண சீைதைய- கவத)
‘இப4 தட-ைகயாமா இைச!த6
ஒப4 திைச=
தபத

எK+4, ெபா"கி,

உக, வIசக உைழ ஒ ஏவி,

சைம+த -ேகா) தாபத வவ" ெகா



திவிைன நில!ெதா ஏ+தி, தெதிைச இல"ைக 5-கான
இற-3

நிைலயி67ள சடா=ைவ இராம கா

6.37.283

ட)

ேபாகிற காைல, ஏ&ற சடா=ைவ ெபா4 0,
ேவகிற உ7ள!தாைள ெவIசிைற அதனி) ைவ!தா;
ஏகிற வIச மா மாாீச ெகா, இளவேலா
பாகிற சீ!தி அ

ண) த+ைதைய பாிவி க

டா.

6.37.284
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கவ+தைன வைத!4A சவாிLசைனைய- ெகா7>த)
‘அனவ தன-3 ேவ



அ"கட ைறயி ஆ&றி,

ந<த) தைன! ேத! தெதிைச நட-3
மனிய கவ+த தைன உயிெரா சாப
தைனேய மறபிலாத சவாி Lசைன=

ஐய,

மா&றி,

ெகா

6.37.285

டா.

வாDவைத
ஆ"3 அவ7தன4 ெசா)லா), அ-கமா மகைன அ

பா"3ற ந, “வாD பவர) ெகேப “ எனா,
ஓ"கிய மர

வாD உர

மி

ஊவ எ$தி,

ஆ"3 அவ தன-3A ெச)வ

அரெசா

அளி ஈ+தா.

6.37.286

மாாி-கால!தி&3 பி E-கிாீவ ேசைனேயா இராமைன அைடத)
‘கால மா மாாி நீ"க, கவயேனா இடப, கா+4
நீல, மாமயி+த, சா ப, சதவD, பனச, நீ
வாD மாைம+த, எறி2 வானர! தைலவேரா
Bல வா ேசைன ழ அைட+தன எ"க7 ேகாமா.

6.37.287

E-கிாீவ வானர ேசைன-3- கடைளயித)
‘எKப4 ெவ7ள!4 உ&ற 3ர"கின

எK+4 ெபா"கி,

அKவநீ ேவைல என அைட+4ழி, அ-க ைம+த
தKவிய திைசக7 ேதா

தனி!தனி இர

 ெவ7ள

ெபாK4 இைற தடா4 மீள ேபா-கின திைவ நா.
சீைதைய-க

 ெசான4

6.37.286

வானரபைட தெகட& கைரயி)வ+4 த"3த)
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தெதிைச இர

 ெவ7ள

ேசைன=

வாD ேச=

வதிற) சா பேனா வாவின ஏவ, நாேய

3றிைட இல"ைக 5-3! திவிைன- 3றி!4 மீ

ட

பிைற வ+4, அள-க ேவைல ெப பைட இ!த4 அேற

6.37.289

‘அறிவி<-3 அறி8 ேபா)வா 0டண, அல"க) ேதாளா,
ெசறி5ய!4 அர-க த பி, “திவிைன விதி; அேற),

இதி உ&றன நி வா*நா7 ‘‘ எநி உைரபA சீறிக8ற, ெபய+4 ேபா+4, கைணயா சரண

L

டா.

6.37.290

வண அைட-கல
'ஆ"3 அவ&3 அவய

ந)கி, அரெசா =

ஈ+4,

பா"கினா) வண தைன அைழ!திட, பாி8 இலாைம
தா"கின சிறி4 ேபா4, தாமைர நயன
ஓ"3நீ ஏK

அனா உடல

ேசப,

6.37.291

ெவ+த அேற.

ேச4 க இல"ைக 53த)
‘ம& அவ அவய

என மலAசர

அைட+த ேவைல

ெவ&றி வானரக7 ெபா"கி, ெவ&பினா) ேவைல தட)
&ற ந3 இய&றி, ெமா$ ஒளி இல"ைக 5-3,

6.37.292

ப&றின E&றி ஆ!தா, வானவ பய"க7 தீ+தா.
இராவண வத
‘மைலயிைன எ!த ேதா> , மதமைல திைள!த மா5 ,
தைல ஒப!4

சி+தி, த பித ேதா> தா>

ெகாைல! ெதாழி) அர-கராேயா 3ல!ெதா

தல!4 0ழ

சிைலயிைன வைளவி!4, ஐய ேதவக7 இ-க

தீ!தா.

6.37.293
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இ+திரசி!4 வைத
'இல-3வ பகழி ஒறா) இ+திரசி!4 எ ஓ4

வில-க வல!தினா<

அல-க

உ

 உழ6

இைளஞ

ேதவ அலமைழ Cவி ஆ!4, அ

உல-3ந 3K-க7 ேதா
மா

கிைள= 0*+தா

உட&3ைற ஆட) க

டா.

6.37.294

ட அர-க-3 0டணைன இதி-கட ெச$யA ெச$த)

‘ேதவ

னிவ தா , சி!த

தொிைவ மா

Fவைக உல3 ேஉளா , ைறைற ெதாK4 ெமா$ப,
Lைவேபா) நிற!தினா< , 0டண 5லவ ேகாமா&3

யாைவ=

இய பி, “மா

ேடா-3 இய&தி கடக7 “ எறா.

6.37.295

இராம சீைதையA சின+4பி தணித)
‘நாக, விைடைய ஊ

நாாி ஓ பாக!4 அ

ண)

மாக தலா$ உ7ள வானவ ெதாK4 ேபா&ற

ஊக

ெகK8 ேவலா$! உ ப நாயகிையA சீறி!

ேதக மல

தயரத வைக=

தாரா அாிெசாலA சீ&ற

6.37.296

தீ+தா.

வரம>த6

‘ெம$யி<-3 உயிைர ஈ+த ேவ+தேகா விமான!4 எ$த,
அ$ய<

இைளய ேகா8

அன

க$யினா) ெபா+த 5)D, க

“ெச$வர

அயி) 0ழ,

ணி நீ-கலச

அ>க “ எறா; திவி நாயக<

வர"ெகா!4! தயரத<

அமர

ெச)6த)

ஆ,
ெகா

டா.

6.37.297
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“எைன, ‘ந கைண தனா) ஈ எ!4, இனி4 ேபH
அைன=

மக< ேபா) ஆக ‘‘ என அளி ஈ+4,

மனவ ேபாய பிைற, வானர

வர*8 Bர,

ெபாெந நா) உ7ளா வர பல வழ"கி ேபானா.
0டண விமான
‘ெவ7ள

6.37.298

ஈத)

ஓ ஏKப!4 , வில-க

0ர ஆகி

உ7ளவ அப!4 ஏK ேகா= , ஒ&ைற ஆழி
வ7ள)த மக< , உ7ள

மகி*8ற விமான

ஈ+தா

எ7ள) இ)லாத கீ!தி 0டண இல"ைக ேவ+த.

6.37.299

இராம 4ைணவேரா விமான!தி) ஏறி பர!4வ ஆசிரம!ைதயைடத)
'ஆாிய பிைன நிைன அபினா) நிைன+4, காத)
ாிய மக<
ேபாிய) பைட=

ெதா)ைல! 4ைணவ
ழ, ெப

இல"ைக ேவ+4 ,

ணி<-3 அரசிேயா

6.37.300

சீாிய விமான!4 ஏறி பர!4வ இ-ைக ேச+தான
அ<ம தைன ஆழிெகா!4 இராம அ<பியைத- Bறிய4
‘அபினா) எைன, நிபா) ஆழி=
45 எலா

கா “ஆற

4ைட!தி ‘‘ எ 4ர+தன, ேதாற) ‘எ,

பினா) இயற எ)லா

வபினா) இல"ைக &

ெமாழி+தன 4நீ தாவி

எாி-3 உணவாக ைவ!ேதா.

பரத தனிைல நிைன+4 இர"3த)
காDமா மதைல ெசா)ல, பரத<

ேவD மா மதி)க7 K

க

ணீ ேசார,

இல"ைகயி) ேவட ெகா

ட

6.37.301
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நீல மா கி)பி ேபானா ஒவ; நா நி ைநேவ
ேபா6மா); இைவக7 ேகேப; 5கKைட!4, அைம மேனா.
பரத அ<மன4 ைகப&றி-ெகா

6.37.302

 க"ைகைய- சாத)

எ அவ இர"கி ஏ"கி, இகH

அவி ேசார

வதிற) அ<ம ெச"ைக வல-ைகயா) ப&றி, காD
ெசறன இளி ஊ, ெசறி5ன) க"ைக ேச+தா
3றிைன வலIெச$ ேதரா 3ணகட) ேதா

ன.

6.37.303

ாிய உதி!த)
இராவண ேவட ேபா$ மீ

, எ பிரா, அேயா!தி எ$தி

தராதல மக> Lவி ைதய6 மகிழA 

அரா8ெபா ெமௗD-3 ஏ$+த சிகாமணி 3ணபா) அ

விரா8ற எ!தா) என ெவ$யவ உதய
இராம வைகயி) ஐய"ெகா

ெச$தா.

ேகாலநீ7 கழ)க7 ஏ!தி, 3ர-கின!4 அரைச ேநா-கி
கைலக7 வ)ேலா$! தவ உ

ண

 ேபா6 , வா$ைம;

Fலேம உணாி, உத ெமாழி-3 எதிெமாழி=
‘எKப4 ெவ7ள

6.37.304

 பரத அ<மைன வின8த) (10401-10403)

காைலவ+4 இ!த பின- கடைற கமல- க

சால8

ண)

உ

ேடா?

6.37.305

ேசைன வானர இல"ைக ேவ+த

Kத) ேசைன ெவ7ள , கண-3 இல ெமா$!த எறா),
அKவநீ ேவைல அன அரவ

இ ஆக வ&ேறா?

விKமி4, “எ பிரா வ+தா “ எ உைர!த4, 0ர! எறா.
‘ஓசைன இர

ேட உ7ள, பர!4வ உைற=I ேசாைல;

6.37.306
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0Eதெ

திைரயி& ஆய ெவ7ளேமா ஏK ப!4

Fசிய பKவ

இ"ங கிடபேதா, ர&ற) இறி?

ேபசிய4 அைம= ; ந ேகா எ"3ள, ெபம! ‘எறா.

6.37.307

அ<மா Bறிய விைட (10404-10405)
பரத அஃ4 உைர!தேலா

விரத மாதவ!4 மி-ேகா$! வி
வரத ஆ

பணி+4 மாதி=

சீசா)

Hே◌ளா த ைம ேவ

 அளி!த அ+த வர!தினா), மல

ேத<



சரதேம மா+தி மா+தி! 4யிற4 தாைன எறா
‘வானவ ெகா-க வ+த வர!தினா), ம4ப

ேதெனா கிழ"3 கா=

கானக

ஆனன

கனிக>

ெபாDதலாேல, கவி-3ல

பிற8

FE

சீ!4-

அவ&ைற மா+தி

மல+த4 இ)ைல யா3 : நீ 4யர), எ+தா$!

‘இனி ஒ கண!தி, எ ேகா எK+த7 தைம ஈ
பனிவ

க

6.37.308

6.37.309


ணி நீேய பா!தி ‘எ உைர!தா; இபா),

னிதன4 இட!4 வ+த ளாி அ

க

ண, வ

ண-

3னிசிைல- 3சி), ெச$த4 இ& என- 3ணி-க) உ&றா .

6.37.310

3க வத)
அ+தவ Eைவக7 ஆேறா அ4 இனி4 அளிப, ஐய
க+தட" க

ணிேயா

கைளகணா

4ைணவேரா ,

வி+4 இனி4 அ+தி நிற ேவைலயி, ேவைல ேபா6

ெப+தட+ தாைனேயா , கிராதேகா ெபய+4 வ+தா.

இராம 3கைன! தKவி-ெகா7>த)

6.37.311
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ெதாKதன; மன" க
அKதன; கமல

H

4ள"கின; ழ ஓ

அன அ!தல

அதனி 0*+தா;

தKவின எ!4, மாபி) த பிைய! தK8மாேபா);

‘வKவில, வDய அேறா, ம-க>
3க B

மைன= ? ‘எறா.

6.37.312

விைட

'அ7 உன4 உள4, நாேய&3; அவெரலா

அாிய ஆய

ெபாளல; நிைன நீ"கா 5ணபினா) ெதாட+4 ேபா+4
தெ7த
ம7த

இைளய 0ர ெச$வன ெச$கலாேத;

மன!திேன<-3 இனி4 அேறா, வா*8 மேனா? ‘

3க இல-3வைன= சீைதைய=
ஆயன பிற8

6.37.313

வண"3த)

பனி அK"3வா தைன, ‘ஐய!

நீ இைவ உைரப4 எேனா; பரதனி நீ ேவ உ

ேடா?

ேபா$, இனி4 இ!தி ‘என, 5ளிஞேகா இளவ) ெபாதா7
ேமயின வண"கி, அைன விைரமல! தாளி 0*+தா

6.37.314

3கைன ம&றவக3 இராம அறிகப!த)
ெதாK4 நிறவைன ேநா-கி, 4ைணவக7 தைம= ேநா-கி,

K4 உண ேக7வி ேமேலா ெமாழி3வா 4நீ- க"ைக
தK8 இகைர-3 நாத; தாயி<

உயி-3 ந)ல

வK8 இலா எயின ேவ+த; 3கென<

வ7ள) எறா

ாிய மைறத)
அ
ந

ண) அஃ4 உைர!தேலா , அாி-3ல4 அரச ஆதி
ணிய 4ைணவ யா இனி4ற! தKவி, நடா

6.37.315
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க

வ

ணக) ஞால

எ)லா

ணமா) வைர-3

அல"க) அ

க"3லா) ெபாதிவா ேபால

அபா) மைற+தன, இரவி எபா.

6.37.316

ெதாைடயினா< , அ+தியி கடக7 ஆ&றி,

ெபால" 3ைழ மயிDேனா 4யி6ற, 5ணாி ேபால
இல"கிய ேசைன ழ, இளவ6

எயின ேகா< ,

கல"கல கா!4 நிறா; கதிரவ உதய
இராம சீைதேயா

ேசைனேயா

ெச$தா.

6.37.317

விமான!தி) ெச)6த)

கதிரவ உதிப, காைல- கட கழி!4 இளவேலா
அதிெபால கழDனா அ2 அ+தவ தைன ஏ!தி,
விதித விமான

ேமவி, விள"கிைழேயா , ெகா&ற

தித ேசைன ேயா

னிமன

ெதாடர ேபானா.

6.37.318

விமான!தி67ே◌ளா-3 அேயா!தி நகாி மதி) ேதாத)
தாவி வா பட+4 மான

தைட இல4 ஏ3

ேவைல,

தீவிய கனி ஆகிA ெச-கிய காமA ெசவிவி,
ஓவிய

உயி ெப&ெறன, உ ப ேகாநக

மா இய) அேயா!தி K

மதி) 5ற

ஒ2வா

ேதாறி& அேற.

ெபாமதி) கிட-ைக ழ ெபாD8ைட நகர

6.37.319

ேதாற,

நமதி- கிழவ த ைம ேநா-கிய ஞான F!தி,

‘ெசா)மதி!4 ஒவரா6

ெசாலபடா அேயா!தி ேதாறி& ‘

என6 , கர"க7 Bபி எK+தன இைறIசி நிறா.
5பகவிமான

தைரயி67ள அ<ம தDேயா-3! ேதாத)

அன4 ஓ அளைவயி விE பி ஆயிர

6.37.320
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4 இ" கதிரவ ேதாறினா) என

ெபா அணி 5பக ெபா இ) மான
மனவ-3 அரச<

வ+4 ேதாறினா.

6.37.321

அ<ம பரத<-3 இராமைன- கா- Bதல (10418 - 10419)
‘அ

ணேல! கா

யா) அல+த தாமைர-

க

ண<

வ

ணவி) 3மர<

ெப

வானர- கட6

அ" கல

‘ஏ* இர

பா*5ற

க&5ைட

நி பி5 ேதாறிய
வகிறாகைள.

 ஆகிய உலக

6.37.322

ஏறி<

கிட-3 பய4 ஆய4 ஓ

* ஒளி மான!4! ேதாகிறன.

ஊழிேயா ‘எ ெகா

 உண!4

காைலேய.

6.37.323

இராமைன எதிெகா7ேவா ஆ5
ெபாெனாளி ேமவி ெபா4 பி) 5-க4 ஓ

மிெனாளி ேமக ேபா) 0ர ேதாற6 ,
ம எதி வநக7 ஆ5, இராவண
தெநக-3 அ5ற!4 அள8

ெசறதா).

6.37.324

பரத இராமைன- காHத)
ஊ<ைட யா-ைக வி உ

வா<ைட! த+ைதயா வர8 க
கானிைட ேபாகிய கமல- க

ைம ேவ

ெடன

ய

ணைன

தா<ைட உயிாிைன த பி ேநா-கினா.
ெகட வாெபா7 வ+4 கிைடப 5 தா
பட வாபட ஒழி+தவாி ைப=7 ேநா$

6.37.325
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Eடவ மானவ ெதாKத) உனிேய

6.37.326

விடன மாதி கர!ைத ேமைமயா
அ<ம விமான!தி67ள இராம  நி&ற)
அ-கண!4 அ<ம<

அவ

நி ஏகி, அ!

தி-3 மான!ைதA ெச)வ எ$தி, அA
ச-கர!4 அ

உ-3 க

ணைல! தா*+4  நிறா

6.37.327

ணநீ ஒK3 மாபினா.

அ<ம பரத<-3! தொிவி!தைத இராமனிட

ெசா)6த)

உ5 அவி கனDைட ஒளி-க) உ&ற இ

ெபா5 அவி ேதாளைன ெபா+தி, நாயிேன,
திெபாD மாப! நி வர8 ெசபிேன;
இபன ஆயின உலக

யாைவ= .

6.37.328

இராம அ<மைன பாராத)
தீவிைன யா

பல ெச$ய! தீ8 இலா

0 விைன ைற ைற விைளவ ெம$ ைமயா);
நீ அைவ 4ைட!4 நி அளி-க ேந+ததா)
யாயி<

அபினா$! யா

ெச$ மாதவ .

6.37.329

இராம அ<மைன! தK8த)
எ உைர!4 அ<மைன இக 5)Dனா,

‘ஒ உைர!4 இப4 எ, உன-3 , எ+ைத-3 ,
இ4ைண! த பி-3

யா$-3 ? ‘எறன

3 இைண!தன உய 3வ8! ேதாளினா.

6.37.330
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பரத ேதாத)
ஈ வா 4ைண இராம ேசவ

ய ெசனிய ெதாKத ைகயின
ஊ உயி

 என உல+த யா-ைகய

6.37.331

பா உ ெப 5க* பரத ேதாறினா.

அ<ம, விமான!47 அம+தி-3 இராம<-3 பரதைன- காத)
ேதாறிய பரதைன! ெதாK4 ெதா) அறA

சா என நிற நி இைளய த பிைய
வாெதாட ேபரரE ஆ

ஈறவ7 பைகஞைன- கா
இராம பரதைன- கா
கான மாதி; க

ட மனைன

 ‘எனா.

ஈ

6.37.332

ட)
ணி க

ட அ!

ேதா அல தொியலா நிைலைம ெசா)6"கா)

ஓய மான!47 உயிாி த+ைதயா

B உ- க
விமான

6.37.333

டன தைம Bனா.

நில!ைதAேசத)

அ2வயி, ‘அேயா!தி ைவ3

சனெமா அ-3ேராணி

த2வ) இ) ஆப!தாயிரேமா

தாயேரா ,

ெப ‘எ இராம உன,

இ2வயி அைட+4 ேஉளாைர- கா

ெச2ைவயி நில!ைத வ+4 ேச+த4 அ2 விமான
நில!ைதA ேச+த விமான!ைத- க

ட ம-க7 மகி*Aசி

எ2வயி உயிக3 , இராம ஏறிய
ெச2விய 5பக

தா< .

நில!ைதA ேசத6 ,

6.37.334
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அ2 அவ-3 அHகிய அமரநா உ$-3

எ2வ

இ) மான

இராமைன- க

6.37.335

எ இைச-க) ஆயதா).

ட தாய தDேயா நிைல (10432-10435)

தாயா-3 அ சா+த க எ<

தைகய ஆனா;

மாையயி பிாி+ேதா-3 எ)லா மேனாலய
ஆ$ இைளய-3- க

H7 ஆ இ

வ+த4 ஒ!தா;

பாைவ ஒ!தா;

ஓ$8ற உல+த யா-ைக-3 உயி53+தா6 ஒ!தா.

எளிவ

உயிக3 எ)லா

அளிவ

மன!ேதா-3 எ)லா அ பத அத

6.37.336

ஈற தா$ எதி+த4 ஒ!தா;

ஒளி8 அற பிற+த4 ஒ!தா, உலகி<-3; ஒ

ஒ!தா;

கணா-3,

ெதளிவ களி5A ெச$= ேத பிழி! ேதற) ஒ!தா.

6.37.337

ஆவி அ"3 அவ அலா) ம& இைமயா), அைனய நீ"க,
காவி அ

கழனி நா , நகர , கவ வாK

மா இய) ஒ
ஓவிய
E

கணா , ைம+த

வ7ள) எ$த,

உயி ெப&ெறன ஓ"கின உண8 ெப&றா.

ண , சா+4 , ெந$= , Eாிவைள !4 , L8 ,

எ

ெண= , கDனமா விலாழி= , எ

க

ணஆ

வ

6.37.338

ணவா மத +நீ

இ) யாைன

மாமத தK8 மாத

5ன6 , ஓ- கடைல=

கட+த அேற.

வசிட தDேயா விமான!தி) ஏற இராம வசிடைன வண"3த)
அைனவ

அைனய ஆகி அைட+4ழி அளி ேவைல

தைன இனி4 அளி!த தாய Fவ , த பி மா ,

6.37.339

146

5ைன=

M) னிவ தா< , ெபா அணி விமான!4 ஏற,

வைனகழ) 3ாிசி) +தி, மாதவ தாளி) 0*+தா.

6.37.340

வசிட இராம இல-3வைர வா*!4த)
எ!தன னிவ, ம& அ2 இராமைன ஆசி Bறி,
அ!4ள 4ப

நீ"க, அைண!4 அைண!4, அ5 B+4,

வி!4ழி, இைளய 0ர ேவதிய தாளி) 0ழ,
வ!த M) னி= ேபா) வா*!தினா ஆசி Bறி.

6.37.341

இராம தாயைர வண"3த)
க$கய தைனைய +த- கா) உற பணி+4, ம&ைற
ெமா$3ழ) இவ தா>

அ$யைன, அவக7 தா

ெச$ய தாமைர-க
சீைத=

இல-3வ<

அன

ைறைமயி வண"3
அ5ற! தKவி, த த

நீரா) மIசன! ெதாழி6

ெச"க

ெச$தா.

6.37.342

வண"3த)

னA ெசான ைறைமயி அயி) 0*+தா7;

தநிக இலாத ெவறி! த பி=

ெபான! தல!தி) 0ழ!, தாய

தாய த"க7

ெபா+த 5)D,

‘மனவ&3 இளவ) நீேய; வாழி! ‘எ ஆசி ெசானா.

6.37.343

தைன வண"கிய பரதைன இராம தK8த) (10440-10441)
ேசவ இர



அபி அ உைற ஆகA ேச!தி,

Lவ பணி+4 0*+த பரதைன ெபாமி வி மி,
நாவிைட உைரப4 ஒ
ஆவி=

உட6

உண+தில, நிற ந பி,

ஒற! தKவின, அK4 ேசாவா.

6.37.344
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தKவின நிற காைல த!தி0* அவி கா6

விKமல- க

ணீ Fாி ெவ7ள!தா) க& ெச2வி

வK8ற, பினி FE மாE

ட சைடயி மாைல

கKவின, உAசி ேமா+4, ககா

6.37.345

கறைவ அனா.

இல-3வ பரதைன பணித)
அைனய4 ஒ கால!4, அ ெபா சைட அய4 ஆக,
கைனகழ) அமர ேகாமா& கடவ ப!த காைள

4ைனபாி, காி ேத, ஊதி எறிைவ பிற8 , ேதாD
விைன உ ெச5-3 ஈ+தா விைரமல! தாளி 0*+தா.
ஊ கமல- க

6.37.346

ணீ திைசெதா சிவிறி ஓட

தா7ெதா தட-ைக ஆர! தKவின ‘தனிைம நீ"கிகா உைற+4 உைல+த ெம$ேயா, ைகய கவைல Bர

நா உைற+4 உைல+த ெம$ேயா, ைந+த4? ‘எ உலக

ைநய.

6.37.347

ச!4-க வண-க
Fவ-3
ேதவ-3

இைளய வ7ள)  மிைச கி*!த ைகய,
ேதவ தா> , ெசறிகழ) இளவ) தா> ,

Lவ-க ெபாழி+4 0*+தா; எ!தன ெபா+த 5)ல,
வாவி-37 அன

அனா7 மல அ!தல!4 0*+தா.

இராம ச!4-கைன! தKவி-ெகா
ந

பகைள அறிகப!த)

6.37.348

 த த பிமாக3A E-கிாீவ தDய

பி இைண- 3ாிசி) தைன ெப"ைகயா) வா"கி, 0"3
த இைண! ேதா7க7 ஆர! தKவி, அ!த பி மா-3

இ உயி! 4ைணவ த ைம- கானா; இவ தா> ,
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ம உயி-3 உவைம Bர வ+தவ, வண-க

ெச$தா.

6.37.349

பரத, E-கிாீவ தDேயாைர பாராத)
3ர-கின!4 அரைச, ேசைய, 3Kதைன, சா ப தைன,
ெச-கிள நீல தைன, ம&

அ!திற!திேனாைர,

அர-க-3 அரைச, ெவ2ேவ அைடவினி தைம Bறி
ம-கம* ெதாைடய) மாைல மாபின, பரத, நிறா.

6.37.350

Eம+திர இராமைன வரேவ&க வத)
ம+திரA E&ற!47ளா த ெமா , வய"3 தாைன!

த+திர! தைலவேரா , தமெரா , தரணி ஆ>

சி+4ர- களி ேபா)வா எவெரா , ேசைனேயா ,
E+தர! தட+ேதா7 ெவ&றிA Eம+திர ேதாறினானா).

6.37.351

வ+த Eம+திரைன இராம தK8த)
அKைக= உவைகதா<

தனி!தனி அமெச$4 ஏற,

ெதாKதன, எK+4 வி மி, Eம+திர நி&றேலா ,
தKவின இராம; ம&ைற! த பி=

அைனய நீரா;

‘வK இனி உளத, இ+த மாநில- கிழ!தி-3; எறா.
இராம ஏவDப வரேவ&க வ+த ேசைனெய)லா
வண"3த)

‘ஏக ேசைன எ)லா

6.37.352

விமான!தி) ஏறி இராமைன

விமான மீ4 ‘எ தேபா)

மா இலா 0ர Bற, வ+4ள அனிக ெவ7ள

ஊ இ

பரைவ வான!4 எழிD=7 ஒ"3மாேபா)

ஏறி, ம& இைனய 0ர இைணய ெதாKத4 அேற.

6.37.353
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ேதவக7 5பக விமான!ைத5க*+4 Lமாாி ெபாழித)
‘உைரெசயி உலக

உ

டா மணி அணி உதர

கைரெசய) அாிய ேவத- 3னி ைக=

ஒ2வா,

விைரெசறி அல"க) மாைல 5பக விமான
உைரெச$4 வா ேஉளாக7 ஒ

ஒ2வா,

‘எ எ,

மல Cவி ஆ!தா.

6.37.354

விமான!47 ரசதDயவ&றி ழ-க
அசனியி 3K8

ஆழி ஏK

ஒ!4 ஆ!த4 என,

விசி= ரE , ேவத!4 ஓைத= , விளிெகா7 ச"3 ,

இைச= 3ழ6 , ஏ!தி அரவ , எK+4 ெபா"கி,

திைச உறA ெச, வாேனா அ+தர!4 ஒDயி தீ+த.
விமான

அேயா!திேநா-கிA ெச)6

அ2வயி விமான

6.37.355

ேதா&ற

தாவி, அ+தர!4, அேயா!தி ேநா-கி,

ெச2ைவயி படர) உ&ற; ெசகதல மட+ைதேயா ,
இ28லக!4 ேஉளாக7 இ+திர உல3 கா

பா,

க2ைவயி ஏ3கிற நீைமைய- க-3 அேற.
விமான

6.37.356

ந+தி-கிராம!ைத யைடத)

ஆன4 ஓ அளைவயி அமர ேகாெனா
வானவ திநக வவதா
ேம) நிைற வானவ 0E
தா உய 5பக
-------------

என

Lெவா

நில!ைதA சா+ததா).

6.38 தி   படல

10455 – 10496 (42)

6.37.357
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இராம த பியட மயிவிைன &றி ஒபைன ெச$த)
ந பி அ பரதேனா ந+திய

பதிைய ந

ணி,

வ 5 இய) சைட=

மா&றி, மயிவிைன &றி, ம&ைற!

த பியேரா தா<

த

உ ப

5ன) ப+த பின,

6.38.1

உவைக Bர, ஒபைன ஒபA ெச$தா.

அேயா!தி-37 5க இராம ேத ஏத)
நிதியி திைசயி) ேதா

ந+திய

பதிைய நீ"கி

3தி ெகாபளி-3 ேவேலா ெகாமதி) அேயா!தி ேமவ

Eதி ஒ!தைனய ெவ7ைள! 4ரகத- 3ல"க7 L
பதி ஒ!4 இல"3

ைப

L

,

பமணி! ேதர ஆனா.

6.38.2

த பிய பணிெசய இராம ேதேம& ெச)6த)
ஊழியி இதி காH

வDயின4 உய ெபா ேதாி,

ஏ* உய மதமா அன இல-3வ கவிைக ஏ+த,
பாழிய ம&ைற! த பி பா) நிற- கவாி ப&ற,
Lழிைய அட-3

க

ணீ பரத ேகா) ெகா7ள ேபானா

இராம ேதாி நா&5ற!தி6

6.38.3

0டண தேலா ெச)6த)

0டண 3சி) ம&ைற ெவ"கதிA சிவ ெவ&றி-

ேகா அைண 3ற ஏறி, ெகா
ேதா அைண ம8DA ெச"க
ேசடைன ெபா8

ட) ேத ம"3 ேபாத,

வாD ேச$ CE ெச)ல,

0ர மாதி பி5 ெசறா.

வானர! தைலவ ேபாத)

6.38.4
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அப!4 ஏ* அைம+த ேகா யாைனேம) வாிைச-3 ஆற

திற

உ&ற சிறப ஆகி, மா<டA ெச2வி 0ர

ெப3&ற வனப உAசி பிற"3 ெவ

3ைடய ெசAைச

ம உ&ற அல"க) மாப, வானர! தைலவ ேபானா.

6.38.5

பதிென! ேதய!4 ேவ+த ெச)6த)
எ அைம ஈ ப!தி எKதிைர வளாக ேவ+த,
பட

ைவ!4 அைம+த ெந&றி பகன, ைப ெபா ேதர,

வடெவ

3ைடய 0E சாமைர ம"க, வாைன!

ெதாட ெவIேசாதி ேமாDA ெசனிய, ெதாK4 *+தா.

6.38.6

சீைத விமானF+4 ெச)6த)
.வானர மகளி எ)லா வானவ மகளிரா$ வ+4,

ஊன

இ) பி=

மீ இன

ஒ

தா 5ரவி=

பிற8

ஊ+4

மதிையA *+த தைமயி விாி+4 E&ற,

Lநிற விமான

தேம) மிதிைலநா அன

ேபானா7.

6.38.7

கவி-B& -மலமாாியி மி3தி
ேதவ , னிவ தா , திைசெதா ைறயி சி+த,

ஓவ) இ) மாாி ஏ$ப, எ"கH
ேகவல
L எ<

மலரா$ ேவ ஓ இட

நாம

யாைனக7 மத

இறி- கிட+த ஆ&றா)

இ இ2 உலகி&3 ெபா+தி& அேற.
ெசாாித)

ேகாைடயி) வற+த ேமக- 3ல

பா உ மத

உதி+4 0"கி,

என பதினா) ஆ

ெச$யாத பைணக பம யாைன,

கா உைற+4 அ

ண) எ$த- கடா



திற+4 உ3!த வாாி

6.38.8
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6.38.9

ஓன, உ7ள!4 உ7ள- களிதிற+4 உைட+தேத ேபா).
3திைரக7 ஆD!த)
4ரக! தா 5ரவி எ)லா

F"ைகய ெசா) ெப&ெறன,

அரவ ேபா ேமக என ஆD!த; மர"க7 ஆ,
பவ!தா) L!த என L!தன; பைகவி& சீ
5வ!தா ேமனி எ)லா

6.38.10

ெபாநிற பசைல L!த.

இராம அேயா!தியி) அர

மைன 53த)

ஆய4 ஓ அளவி) ெச)வ!4 அ

ண6

அேயா!தி ந

ணி,

தாயைர வண"கி! த"க7 இைறெயா னிைய! தா*+4,

நாயக- ேகாயி) எ$தி நானில- கிழ!திேயா

ேச$ ஒளி- கமல!தா>

திநட

ெச$ய- க

டா.

6.38.11

நகர ம-களி மகி*Aசி (10465-10466)
‘வா"34

4கி)க7 ‘எ<

தா"கின எற ேபா4

மன

இல எனி<

ைம+த ைதயலா

0"கிய உவைக ேமனி சிற-க8

ப)கா)

ேம) ேம) 47ளி

ஓ"க8 , களிபா) ேசா+த, உைடயிலாதாைர ஒ!தா

6.38.12

ேவசிய உ!த Bைற ேவ+தக7 E&ற, ேவ
பாசிைழ மகளி ஆைட அ+தண பாி+4 E&ற,
வாச ெம கலைவ சா+4 எ இைனயன, மய-க தனா),
Lசின-3 இர ஆனா, Lசலா 53+4ே◌ளா
மகளி அணிகல L

 அழெகா ேதாத)

6.38.13
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இைறெபI ெச)வ

நீ!த ஏ* இர

 , யா

ஆ

உைற5 இல ஆதலாேன, ேவ இ+4 ஒழி+த மினா,
பிைற-ெகாK+4 அைனய ெந&றி ெப$வைள மகளி, ெம$ைய
மைற+தன Lணி, ைம+த மன"களி ம-க
வி

ணவ மண

வி

உைறேவாத தெ$வ ெவறிெயா, ேவ ேஉளா த

த
ம

ம

ணவ மண

ெகா7ள.

ந நா&ற த மி) தைல தமா

அர

தைல தமாற)

நீரா),

உைற மாதரா-3 , வா உைற மட+ைதமா-3 ,

உ7நிைற+4 உயி5 0"கி ஊட) உ

6.38.14

டாயி& அேற.

6.38.15

மைன நல"கைள 0டண தலாேனா-3- காமா பரத<-3 இராம

Bத)

ஆய4 ஓ அளவி) ஐய, பரதைன அளி ேநா-கி,

‘Cய 0டண&3 , ம&ைறA ாிய மக&3 , ெதா)ைல
ேமய வானர"களாய 0ர-3 , பிற-3 , ந த

எலா தொி!தி ‘எறா

நாயக- ேகாயி) உ7ள நல

6.38.16

பரத அ2வாேற நாயக- ேகாயி) 53த)
எற6

இைறIசி, ம&ைற! 4ைணவக7 யாவேரா

ெசறன எK+4, மாட

பல ஒாீஇ, உலகி) தெ$வ

ெபா திணி+4 அமரேரா

Lமக7 உைற=

3 என விள"கி! ேதா
நாயக- ேகாயிைல- க

ேம-

நாயக- ேகாயி) 5-கா.

டவக7 விய5த)

6.38.17
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வயிர , மாணி-க , நீல , மரகத

தலா$ உ7ள

ெசயி அ மணிக7 ஈற ெசKIEட- க&ைற E&ற,
உயி 4H-3& ெநIE

உ7ள

ஊச) ஆட,

6.38.18

மய8 அ மன!4 0ர, இைமபில, மய"கி நிறார
பரத அ+த அர
வி

மைனயி வரலா&ைற- Bத)

வி மாபி) கா+4

மணி என விள"3

மாட

க

டன; பரத தைன வினவின அவ-3- காத)

5

டாீக!4 ைவ3

ெகா

டந) தவ

5ராதன, கன) ேதாளா,

தனாேல உவ+4,  ெகா!த4 எறா.

6.38.19

‘ப"கய!4 ஒவ இ-3வா3வி&3 அளி!த பாைம!4
இ"3 இ4, மலரா7 ைவ3

மாட

‘ எ இைச!த ேபாதி),

‘எ"களா) 4தி-கலா3 இய)பேதா ‘எ Bறி
ெச"ைகக7 Bபி ேவ ஓ ம

டப

அதனி) ேச+தா.

6.38.20

E-கிாீவ பரதைன வண"கி இராமன4  விழாைவ ப&றி வின8த)
இ+தன, அைனய மாட!4 இய)5 எலா எ

ணி எ

பாி+தன இரவி ைம+த, பரதைன வண"கி, ‘Cேயா$!

க+தட கி) அனா&3- கா5 நா

அணி=

தொி+திடா4 இ!த) எேனா? ‘ எற6 , அ

ணி;

நனா7

ண) ெச5 .

6.38.21

தீ!தநீ ெகாணர அ<ம விைரத)
‘ஏ*கட) அதனி) ேதாய , இநதி பிறவி) ேதாய
தா*8 இலா4 இவ

வ+4 எ$த&3 அைம!ேதா தைம!4 ‘என,

ஆழி ஒ உைடேயா ைம+த, அ<மைன- கதி ேநா-க,
*5வி அதைன எ)லா

கட+தன, காD ேதாற).

6.38.22
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வசிட வர அைனவ

அவைன வண"3த)

‘ேகானிேயா ம&ைற- கணிதைர- ெகாணக! ‘எனா
ஏவின; ேதவலா ெச இைச!த6 , உலக

ஈற

Lமக த+த அ+த 5னித மாதவ வ+4 எ$த,
யாவ

6.38.23

எK+4 ேபா&றி இைணய ெதாK4 நிறார

வசிட : ஆரா$+4, இராம கா5 நா
அாியைண பரத ஈய, அதக

ஆ

அணி=

நா7 நாைள-3 என)

 இ+த அ+த

ெபாியவ, அவைன ேநா-கி, ‘ெபநில- கிழ!திேயா

உாியமா மலராே◌ளா

உக+தன ஒ8 இ) ெச)வ

காியவ 4$!த&3 ஏ$+த கா5 நா

நாைள ‘எறா.

6.38.24

இராமன4  விழாவி&3 அைழ5 வித)
இ+திர 38 , அனா&3 ஏ$+தவ என8 , நிற
ம+திர விதியினா , வசிட< , வைர+4 விடா,

ச+திர கவிைக ஓ"3

E+தர ம8D 

தயரத ராம தாமA

ஓைர=

நா> , C-கி.

இராம  விழாவி&3 F8லக!ேதா

6.38.25
அேயா!தி அைடத)

.அ-கிய உலக

F

இ-3 ஒேப

இறி அேயா!திவ+4 இ!த4 எறா),

ஆதர! Cத Bற,

ெதா-3 கவியா ம&ைற! 4ழனிைய இதி ேதாற

ஒ-3!4 உைர-3 தைம நாக!4 ஒவ&3 உ

ேடா?

6.38.26
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வசிட னிவ தDேயா இராமைன அHகி 
அறிவி!த) 10480-10481

நா7 நாைள எபைத

அ2வயி னிவேனா பரத< , அாியி ேவ+4

ெச2விய) நித ேகா< , சா ப< , வாD ேச= ,
எ2வ

இ) ஆ&ற) 0ர யாவ , எK+4 ெச ஆ"3

அ2விய

அவி!த சி+ைத அ

நாைளநீ ம8D 

நல

ணைல! ெதாK4 ெசானா

6.38.27

திக* ெபாிய ந) நா7;

காைள! நீ அத<-3 ஏ&ற கடைம மீ4 இய&க! ‘எ,
ேவைளேய ெபாய4 ஆக விழி-3

Lைளேய  வாைன ெபா8
மய ம

டப

நீ7 @தD ெவ

L

மானி= ேபானா.

6.38.28

அைம!த)

நக!4 ஒவ ஏவ, நய அறி மய எ ஓ4
M)க!4 ஓ"3 ேக7வி @ண"கிேயா, வண"3

ேகாக!4 அள+4 3&ற

ெச& உல3 எ)லா

மாக!4 ஒவ ந)நா7 ம

டப

வய"க- க

ெநIச,

ெகா7>
டா.

6.38.29

அ<ம எKகட) நீைர- ெகாணத)
*கட) நாகி ேதாய

எKவைக!தாகA ெசான

ஊழியி இதி ெச)6

தாைதயி உலாவி, அேற

ஆ*திைர ஆ&றி நீேரா அைம!தி இ ‘என, ஆ எ,
ஏ*கட) நீ

த+தா, இ+4 உ$ய ம+4 த+தா.

ேவ+தக7 சர=நதியி 5னைல யாைனேம& ெகாணத)
எாிமணி- 3ட"க7 ப) M& யாைனேம) வாிைச-3 ஆற

விாிமதி- 3ைடயி நீழ), ேவ+தக7 பல

ஏ+தி,

6.38.30
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5ைரமணி- காள

ஆப, ப) இய

4ைவப, ெபா"3

சர=வி 5ன6

த+தா, ச"3 இன

ரல மேனா.

6.38.31

பளி"3 மாட!திட மாணி-க Pட!தி) இராம சீைதேயா அமத)
மாணி-க பலைக ைத!4, வயிர!தி கா)க7 ேச!தி,

ஆணி ெபா E& &றி அழ3 உறA சைம!த Pட

ஏ

உ&ற பளி-3 மாட!4 இடன; அதனி மீ4

L

உ&ற திர7ேதா7 0ர திெவா

இராம<-3 ேவ+த அபிேடக

ெபாD+தா மேனா.

6.38.32

ெச$த)

ம"கல கீத பாட, மைற ஒD ழ"க, வ)வா$A
ச"கின

3ற, பா

) த

Hைம ஒDப, தா இ)

ெபா"3 ப) இய"க7 ஆப, Lமைழ ெபாழிய வி
எ"க7 நாயகைன ெவ2ேவ எதி+4, அபிேடக
மாதவ தDேயா அபிேடக

ேணா,
ெச$தா.

6.38.33

ெச$த)

மாதவ, மைறவலாள, ம+திர- கிழவ ம&
Fதறிவாள உ7ள சாறவ த) நீ ஆட,
ேசாதியா மக<

ம&ைற! 4ைணவ , அ<ம தா< ,

தீ4 இலா இல"ைக ேவ+4

பி அபிேடக

ெச$தா.

6.38.34

அபிேடக நீாி சிற5
'அ க

வா உலக

தாய அ, மல! தவிேசா ஆ

க"ைக வா சைடயி ஏ&றா, க

Hத) ஒவ; இ+நா7

சி"க ஏ அைனயா ெச$ய தி ஆ நலநீ

எ"க ஏ& அேனா வாK ? ‘ எறன, 5லவ எ)லா .

6.38.35
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அபிேடக

ெச$4ெகா7>

மரகதA சயில

இராம சீைதேயா+த ேதா&ற

ெச+தாமைர மல- கா L!4,

திைரெகK க"ைக 0E திவைலயா நைன+4, ெச$ய
இ3ைழ ெதாட

ேவ&க

ெபகிய ெச2வி க

மயிெலா இ+த4 ஏ$ப,

டா, பிற5 எ<

விழாவி&3 ேவ

பிணிக7 தீ+தா.

6.38.36

யைவ வ+4ேசத)

தெ$வநீ ஆட&3 ஒ!த ெச$விைன வசிட ெச$ய,

அ$யமி) சி+ைதயா அA Eம+திர அைமAசேரா

ெநா$தினி இய&ற, ேநாபி மாதவ @னி!4- காட

6.38.37

எ$தின இயற ப)ேவ இ+திர&3 இயற என.
இராம<-3 வசிடனிவ தி த)
அாியைண அ<ம தா"க, அ"கத உைடவா7 ஏ+த,
பரத ெவ

3ைட கவி-க, இவ

விைரெசறி 3ழD ஓ"க ெவ

கவாி 0ச

ெணRA சைடய த"க7

மர5ே◌ளா ெகா-க வா"கி வசிடேன 5ைன+தா ெமௗD.

6.38.38

இராம - ெகா7>த)
ெவ7ளி=

ெபா<

எபா விதிைற ெம$யி ெகா

ஒ7ளிய நாளி ந)ல ஓைரயி, உலக

F

47ளின 3னிப, ெமௗD னா கடD வ+த

ெத7ளிய தி8 , தெ$வ Lமி= , ேச

ேதாளா.

இராம மணி யதி) ம-க>-37ள மகி*Aசி

ட

6.38.39
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சி!த

ஒ!4ள எ ஓ4

திநக! தெ$வ நV)

வி!தக ஒவ ெசனி மிைலAசிய4 எனி<

ஒ!த F8லக!ேதா-3

ேமைம

உவைகயி உதி உனி

த!த உAசியிேம) ைவ!த4 ஒ!த4 அ! தாம ெமௗD.

6.38.40

Lமி ேதவியி மகி*Aசி
ப) ெந" கால

ேநா&, த<ைடய ப

பி&3 ஏ&ற

பி ெந" கணவ தைன ெப&, இைடபிாி+4, &
த ெந

Pைழ நீ"க! தKவினா7, தளி-ைக நீ

ந) ெந

Lமி எ<

6.38.41

ந"ைக, த ெகா"ைக ஆர.

இராம பரதைன இளவரசனா-கி இ5&றி!த)
விரதM) னிவ ெசான விதிெநறி வழாைம ேநா-கி,
வரத<

இைளஞ&3 ஆ"க

மாமணி ம3டI ,

பரதைன! தன4 ெச"ேகா) நடா8ற பணி!4, நா>
கைர தொி8 இலாத ேபாக- களிபி<7 இ+தா மேனா.

-----------

6.38.42

6.39 விைட ெகா!த படல 10498
10498 -10535
10535
சிவிைகயி இராம இ!த)
Lமக3 அணி அ4 என ெபாD பE Lாி ேச!தி,
மாமணி! Cணி ெச$த ம
ேகாமணிA சிவிைக மீேத, ெகா
தாமைர- கிழ!திேயா
விாிகட) நவ

டப

அதனி நாப

ட6

மி<

ேபால,

தயரத ராம சா+தா.

L!த மி என ஆர

0"க,

,
6.39.1
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எாிகதி- கட87 தைன இனமணி ம3ட

ஏ$ப-

ககி&3 அரE ெச+தாமைரமல- கா L!4, ஓ

அாியைண ெபாD+த4 என, இ+தன அேயா!தி ேவ+த.

6.39.2

இராம<-3- கவாி 0Eத)
மரகதA சயில மீ4 வா நிலா பா$வ4 என
இ3ைழ இட

ேவ&க

, இளைல, இளநலாத

கரகமல"க7 L!த க&ைற அ

கவாி தெ&ற,

உரக , நர , வான!4 உ ப , பரவி ஏ!த.
ெவ
உலக

3ைட நிழ&
ஈ ஏK

6.39.3

காசி

தன ஒளிநிலா பரப வானி)

விலகி நி ஒளி

தி"க7 ெவகி உ7 க5- ெகா7ள,

கலக வா7 நித ேகாைன- க அழி!திட கீ!தி

6.39.4

இலகிேம) நிவ+த4 என எK தனி- 3ைட நிழ&ற.

வா!திய"க7 ழ"க மகளி நட 5ாித)
ம"கல கீத பாட, மைறயவ ஆசி Bற,
ச"3 இன

3ற, பா

) த

Hைம 4ைவப, தா இ)

ெபா"3 ப) இய"க7 ஆப, ெபா
ப"கய க!தினா க7 மயி)நட

கய) க"க

பயில மாேதா.

, ெச2வா$,

6.39.5

மனக7 அபணித)
திைரகட) கதி

நாணA ெசKமணி ம3ட ேகா

கைரதொி8 இலாத ேசாதி- கதி ஒளி பரப, நா>
வைரெபா மாட வாயி) ெந-3ற வ+4, மன
பரசிேய வண"3

ேதா

பத=க

ேசப மேனா.

6.39.6
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ம+திர- கிழவ தேலா ழ இராம இ!த)
ம+திர- கிழவ E&ற, மைறயவ வK!தி ஏ!த,
த+திர! தைலவ ேபா&ற, த பிய ம"3 ழ,
சி+4ர பவளA ெச2வா$! தொிைவய பலா

 Bற,

இ+திர&3 உவைம ஏ$ப எ பிரா இ+த காைல.

6.39.7

வானர 0ரேகளா E-கிாீவ வ+4 வண"3த) (10503-10504)
மயி+த, மா 4மி+த, 3 ப, அ"கத, அ<ம, மா இ)
சய

த 3த- க

ண, சதவD, 3த, த

நய தொி ததிக, ேகாகச க, தல ந
விய+4 எK

தா

ணா

அப!4 ஏK ேகாயா 0ரேரா .

6.39.8

0டண வ+4 வண"3த)
ஏைனய பிற
வானரேரா

E&ற, எKப4 ெவ7ள!4 உ&ற

ெவ$ேயா மக வ+4 வண"கிA ழ,

ேத இமி அல"க) ைப+தா 0டண- 3ாிசி) ெச$ய

மான வா7 அர-கேரா

வ+4, அவண"கிA *+தா.

6.39.9

3க வ+4 வண"3த)
ெவ&றி ெவI ேசைனேயா , ெவறி ெபாறி 5Dயி ெவ2வா)
E&ற! ெதா!4 0-3
க)திர7 வயிர! தி

அைரயின, Eழ6

க

ண,

ேதா7 க+திற) மட"க) அனா,

எ&நீ- க"ைக நாவா$-3 இைற, 3க, ெதாK4 *+தா.
வ+தவகைள வ7ள) இனிதி-கA ெச$த)

6.39.10
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வ7ள6

அவக7 த ேம) வர பிறி வள+த காத)

உ7>ற பிணி!த ெச$ைக ஒளிக- கமல காட,
அ7>ற! தKவினா ேபா) அக
‘எ7ள) இ)லாத ெமா$ P! ஈ
அறிஞ தDய ப)ேலா

மகி*+4, இனிதி, ேநா-கி,

 இனி4 இ!தி ‘எறா.

6.39.11

இராமைனA E&றியமத)

ந)ெநறி அறி8 சாேறா, நாமைற- கிழவ, ம&ைறA
ெசா)ெநறி அறி=
ப)ெநறி ேதா

நீரா, ேதா

ேதா

அ 5லைமA ெச)வ,

பணித, ப

பி ேகளி,

6.39.12

மனவ-3 அரச பா"க, மரபினா) E&ற மேனா.
அரச

பிற

இராமேனா இதி"கைள மகி*Aசியாக- கழி!த)

ேத ப படைப FC! திநக அேயா!தி ேச+த
பா 5 அைண அமல தைன பழிAெசா

வா 5ன) பரைவ ஞால!4 அரச

வண-க

ம& ேஉளா

ேபணி

ஏ ப) உ& இ+தா; ெநா$தி, இமதி இற+த4 அேற.

6.39.13

கவி-B&
ெந-கிய அமர எ)லா

ெந"கட&3 இைடநி ஏ!த,

ெபா-ெகன அேயா!தி எ$தி, ம&றவ ெபாம) தீர,

வ-கேமா அர-க யா

மதர, வாிவி) ெகா

ட

மைறயவ த"க3 எ)லா

மணிெயா !4 , ெபா< ,

தி-கிள மாபினா பி ெச$த4 ெசப) உ&றா .

நிைறவள

ெப3 L8 , Eரபி=

6.39.14

நிைற!4, ேம)ேம),

3ைற இ4 எ இர+ேதா-3 எ)லா 3ைற8 அற- ெகா!4, பின,
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அைறகழ) அரச த ைம ‘வக ‘என அள, வ+தா.
அ$ய<

6.39.15

அவக7 த ைம அக மகி*+4, அளி ேநா-கி

வ$யக , சிவிைக, ெதா"க), மாமணி ம3ட , ெபாL
ெகா$ உைள 5ரவி, தி

ேத 3Iசர

,

ஆைட இன

ெம=ற- ெகா!த பின ெகா!தன விைட=

மேனா.

6.39.16

E-கிாீவ<-3 இராம பாிEக7 ெகா!த)
ச பர தைன ெவ தயரத நிற கால!4

உ பத

ெபமா ஈ+த ஒளிமணி- கடக!ேதா

ெகா 5ைட மைல= ேத , 3ரகத- 3K8

CE

அ பர

தைன நீ!தா அலாி காதல<-3 ஈ+தா.

அ"கத

இலாத ெகா&ற!4 அ

அ"கத எ<
அ"கத

நாம

ம<

எ)லா

அழ3ற! தி!4மாேபா),

கன) ேதாளா&3 அய ெகா!த அதைன ஈ+தா,

அ"கத ெபைம ம
பின

ண6 , அகில

அவ<-3

@

6.39.17

ேம) ஆ அறி+4 அைறய கி&பா.

6.39.18

ஐய ெபவிைல ஆர!ேதா

CE , மா8 , மதமைல- 3K8 , ஈயா,

‘உைன நீ அறி, இ+த உலகினி) ஒ5 இலாதா$!

ம<க கதிேரா ைம+த தெனா மவி ‘எறா.

6.39.19

அ<ம<-3 பாிசளி!த) (10515-10517)
மாதி தைன ஐய மகி*+4, இனி4 அளி ேநா-கி,

‘ஆ உதவித&3 ஒ!தா, நீ அலா)? அ ெச$த

ேப உதவி-3 யாெச$ ெசய) பிறி4 இ)ைல; ைப L
ேபா உதவிய தி

ேதாளா) ெபா+4ற 5)6க ‘எறா.

6.39.20
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எற6 , வண"கி நாணி, வா$ 5ைத!4, இல"3 தாைன

தைல ஒ4-கி நிற ெமா$ பைன K4

ேநா-கி

ஆர , 5ைனெம CE

ெபாதிணி வயிர ைப L

வதிற) கய , மா8 , வழ"கின, வழ"3 சீரா.

6.39.21

Lமல! தவிைச நீ!4, ெபா மதி) மிதிைல L!த
ேதெமாழி! திைவ ஐய திவ7 க+4 ேநா-க,

பாமைற- கிழ!தி ஈ+த ப!த மாைல ைக-ெகா



ஏற- ெகா!தா7, அனா7 இட அறி+4 உதவினா&ேக.

6.39.22

சா பவ<-3 பாிசளி!த)
ச+திர&3 உவைம சாற, தாரைக- 3Kைவ ெவற

இ+திர&3 ஏ$+ததா3 எ<

!தார!ேதா

க+4 அ களி, வாசி, CE, அணிகலக7 ம&

உ+தின, எ

கி, ேவ+த&3 உலக

+4 உதவினாேன.

6.39.23

நீல<-3 பாிE
நவமணி- காK , !4 மாைல= , நல ெகா7 CE ,
உவைம ம& இலாத ெபா&L
கவனெவ

உல5 இல பிற8 , ஒ

பாி= , ேவக- கதமைல-3 அரE , காத)

பவன<-3 இனிய ந

தா-

ப பய+தெ!தவ<-3 ஈ+தா.

சதவD-3 பாிE
.பதவDA சத"ைக ைப+தா பா$பாி, பைண!தி
மதவDA ைசல , ெபாL

ேகா

, மாமணி- ேகாைவ, ம&

உதவD தைகவ அறி, இ)லன உ7ள எ)லா

6.39.24
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6.39.25

சதவD தன-3! த+தா ச4க!தவைன! த+தா.
ேகசாி-3 பாிE
ேபச அாி4 ஒவ-ேக=
ேகா, சாி இல4 எ எ

ெபவிைல இத<-3; ஈ4H

ஒளிமணி LH

CE ,

FE எாி-3 உவைம ெவ ைம  மத- களி , மா8 ,
ேகசாி தன-3! த+தா கிளமணி ழ8! ேதாளா.

6.39.26

நள தDேயா-3 பாிE
வள அணிகல< , CE , மாமத- களி , மா8 ,
நளெனா 3த, தார, நைவ அ பனச, ம&ேறா
உள

மகி*8 எ$4 வ

ண

உல5 இல பிற8

3ள அம கமல ேவD- ேகாசல- காவேலாேன.
எKப4 ெவ7ள

ேசைன-3

ப2வ

அாியி ேவ+த-3

ந)கி, இனியன பிற8

ஒ!4 உலகி) ப)3

6.39.27

கைண ேநா-களி!த)

அ2வைக அப!4 ஏK ேகாயா
எ2வைக! திற<

ஈ+தா

Bறி,

எKப4 ெவ7ள

பாேம)

க2ைவ அ& இனி4 வாழ- ெகா!தன கைண ேநா-க .

6.39.28

0டண<-3 பாிE (10524-10525)
மிைன ஏ$ ெமௗDA ெச

க

0டண 5லவ ேகாமா

தைனேய இனி4 ேநா-கி, ‘சராசர

Eம+த சா)பி

நிைனேய ஒபா நிைன அல4 இல; உளேர), ஐய!
ெபாைனேய இ 5 ேநேர ெபாெவன ஒ-3 எறா.

6.39.29
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எ உைர!4, அமர ஈ+த எாிமணி- கடக!ேதா

வதிற) களி , ேத , வாசி= , மணிெபா LH ,
ெபாதிணி CE , வாச- கலைவ= , 54ெம சா+4 ,

ந உற, அவ<-3 ஈ+தா நாகைண! 4யிD) தீ+தா.

6.39.30

3க<-3 பாிE
சி"கேபர

அ4 எ ஓ4

ெசKநக-3 இைறைய ேநா-கி,

‘ம"3 இனி உைரப4 எேனா, ம அ 4ைணவ&3? ‘எனா,

க" ைக மா- களி , மா8 , கனக , CE , LH ,
ஒ"3ற உதவி, பின உதவின விைட=

மேனா.

6.39.31

அ<ம தDேயா-3 விைடெகா!த)
அ<மைன, வாD ேசைய, சா பைன, அ-க த+த
கைனகழ) காDனாைன, கைணய" கட6 ேநா-கி,

‘நிைனவத&3 அாி4 @ ைம பிாிக எற); நீவி ைவ5
என4 அ4 காவ&3 இ எ ஏவD ஏ3

‘எறா.

6.39.32

0டண<-3 விைடெகா!த<5த)
இல"ைக ேவ+த<-3 இ2வா இனியன யா8

அல"க) ேவ) ம4ைக அ
நல

Bறி

ண) விைடெகா!4 அளேலா ,

ெகா7 ேப உணவி மி-ேகா, நா ெநIச, பின-

கல"கல, ‘ஏய ெச$த) கட ‘என- கதிA *+தா.
யாவ

இராம தDேயாைர வல"ெகா

6.39.33

 வண"கி விைடெப&A ெச)6த)

பரதைன, இைளய ேகாைவ, ச!4-கனைன, ப

5 ஆ

விரத மாதவைன, தாய Fவைர, மிதிைல ெபாைன,
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வரதைன வல"ெகா
சரதமா ெநறி=

 ஏ!தி வண"கின விைட=

ெகா

ேட,

வ)ேலா த!தம பதிையA சா+தா.

6.39.34

0டண இல"ைக ேசத)
3கைன!த பதியி உ$!4, 3றிைன வல ெச$ ேதேரா
மகைன! த5ர!தி) வி, வா7 எயி& அர-க ழ,

ககன!தி மிைசேய எ$தி கைனகட) இல"ைக 5-கா

அக உ&ற காத) அ

ண), அல"க) 0டண, ெச, அேற.

6.39.35

இராம அரE 5ாித) (10531-10532)
அ$ய<
வ$யக

அவைர நீ-கி, அ7ெசறி 4ைணவேரா
K4

ெச"ேகா) ம<ெநறி ைறயி) ெச)ல,

ெச$ய மா மக> ம&றA ெசகதல மக> ச&

ந$=மா இறி- கா!தா, நானில ெபாைறக7 தீ!ேத.
உ பேரா இ ப கா , உலக

‘எ

6.39.36

ஓ ஏK ஏK ,

ெபமா ‘எ ஏ!தி இைறIசி நி ஏவ) ெச$ய,

த பியேரா

தா<

தம

தரணி கா!தா

அ பர!4 அன+த நீ"கி, அேயா!தியி) வ+த வ7ள).

6.39.37

இராவண தைன 0, இராமனா$ வ+4 ேதாறி,
தராதல

பராபர

K4

கா!4, த பி=

ஆகி நிற ப

நராபதி ஆகி, பி<
------------

தா< ஆக

பிைன பகவாக7

நமைன=

ெவ)6வாேர.

க ப எ#திய இராமாயண %றி%

6.39.38

