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கம்ப இராமாயணம் – பால காண்டம் – 1. ககயகடப் படலம் 
 
அரசர்தம் பெருமகன், அகிலம் யாவையும் 
விரசுறு தனிக் குவை விளங்க, பைன்றி சசர் 
முரசு ஒலி கறங்கிை, முனிைர் ஏத்துற, 
கவர பசயல் அரியது ஓர் களிப்பின் வைகும் நாள், 1 
 
நவை ைரு கற்ெக நாட்டு நன்ைகர் 
ைவை பதாழில் மதி மிகு மயற்கும் சிந்வதயால் 
நிவையவும் அரியது, விசும்பின் நீண்ைது, ஓர் 
புவை மணி மண்ைெம் பொலிய எய்திைான். 2 
 
தூய பமல் அரியவைப் பொலிந்து சதான்றிைான்; 
சசய் இரு விசும்பிவைத் திரியும் சாரைர், 
'நாயகன் இைன்பகால்?' என்று அயிர்த்து, நாட்ைம் ஓர் 
ஆயிரம் இல்வல என்று ஐயம் நீங்கிைார். 3 
 
மைங்கல்சொல் பமாய்ம்பிைான் முன்ைர், 'மன்னுயிர் 
அைங்கலும் உலகும் சைறு அவமத்து, சதைசராடு 
இைம் பகாள் நான்முகவையும் ெவைப்பென் ஈண்டு' எைாத் 
பதாைங்கிய, துனி உறு, முனிைன் சதான்றிைான். 4 
 
ைந்து முனி எய்துதலும், மார்பில் அணி ஆரம், 
அந்தரதலத்து இரவி அஞ்ச, ஒளி விஞ்ச, 
கந்த மலரில் கைவுள் தன் ைரவு காணும் 
இந்திரன் எை, கடிது எழுந்து அடி ெணிந்தான். 5 
 
ெணிந்து, மணி பசற்றுபு குயிற்றி அவிர் வெம் பொன் 
அணிந்த தவிசு இட்டு, இனிது அருத்திபயாடு இருத்தி, 
இவைந்த கமலச் சரண் அருச்சவை பசய்து, 'இன்சற 
துணிந்தது, என் விவைத் பதாைர்' எைத் பதாழுது பசால்லும்: 6 
 
'நிலம் பசய் தைம் என்று உைரின், அன்று; பநடிசயாய்! என் 
நலம் பசய் விவை உண்டு எனினும், அன்று; நகர், நீ, யான் 
ைலம் பசய்து ைைங்க, எளிைந்த இது முந்து என் 
குலம் பசய் தைம்' என்று இனிது கூற, முனி கூறும்: 7 
  

 

 



 
'என் அவைய முனிைரரும் இவமயைரும் இவையூறு ஒன்று உவையராைால், 
ெல் நகமும் நகு பைள்ளிப் ெனிைவரயும், ொற்கைலும், ெதும பீைத்து 
அந் நகரும், கற்ெக நாட்டு அணி நகரும் மணி மாை அசயாத்தி என்னும் 
பொன் நகரும், அல்லாது, புகல் உண்சைா ? இகல் கைந்த புலவு சைசலாய்! 8                         

'இன் தளிர்க் கற்ெக நறுந் சதன் இவை துளிக்கும் நிழல் இருக்வக இழந்து          
.                                                                                             சொந்து, 
நின்று அளிக்கும் தனிக் குவையின் நிழல் ஒதுங்கி, குவற இரந்து நிற்ெ, சநாக்கி, 
குன்று அளிக்கும் குல மணித் சதாள் சம்ெரவைக் குலத்சதாடும் பதாவலத்து, நீ              
.              பகாண்டு 
அன்று அளித்த அரசு அன்சறா, புரந்தரன் இன்று ஆள்கின்றது?-அரச!' என்றான். 
9 
 
உவரபசய்யும் அளவில், அைன் முகம் சநாக்கி, உள்ளத்துள் ஒருைராலும் 
கவர பசய்ய அரியது ஒரு செர் உைவகக் கைல் பெருக, கரங்கள் கூப்பி, 
'அவரசு எய்தி இருந்த ெயன் எய்திபைன்; மற்று, இனிச் பசய்ைது அருளுக!'                  
.                                                                                             என்று, 
முவரசு எய்து கவைத்தவலயான் முன் பமாழிய, பின் பமாழியும் முனிைன், ஆங்சக: 
10 
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