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கம்ப இராமாயணம் – பால காண்டம் – தாடகக வகதப் படலம் 

 

திங்கள் மேவும் சடைத் மேவன்மேல், ோரமவள், 
இங்கு நின்று எய்யவும், எரிேரும் நுேல் விழிப் 
பபாங்கு மகாபம் சுை, பூடை வீ அன்ன ேன் 
அங்கம் பவந்து, அன்று போட்டு அனங்கமன ஆயினான். 1 
 
'வாரணத்து உரிடவயான் ேேனடனச் சினவு நாள், 
ஈரம் அற்று அங்கம் இங்கு உகுேலால், இவண் எலாம், 
ஆரணத்து உடையுைாய்! அங்க நாடு; இதுவும், அக் 
காரணக் குறியுடைக் காேன் ஆச்சிரேமே. 2 
 
'பற்று அவா மவபராடும் படச அை, பிைவி மபாய் 
முற்ை, வால் உணர்வு மேல் முடுகினார் அறிவு பசன்று 
உற்ை வானவன், இருந்து மயாகு பசய்ேனன் எனின், 
பசாற்ைவாம் அைவமோ, ேற்று இேன் தூய்டேமய?' 3 
  
என்று, அ(வ்) அந்ேணன் இயம்பலும், வியந்து, அவ் வயின் 
பசன்று, வந்து எதிர் போழும் பசந் பநறிச் பசல்வமராடு 
அன்று உடைந்து, அலர் கதிர்ப் பரிதி ேண்டிலம் அகன் 
குன்றின் நின்று இவர, ஓர் சுடு சுரம் குறுகினார். 4 
  
பருதிவானவன் நிலம் படச அைப் பருகுவான் 
விருது மேற்பகாண்டு உலாம் மவனிமல அல்லது ஓர் 
இருது மவறு இன்டேயால், எரி சுைர்க் கைவுளும் 
கருதின், மவம் உள்ைமும்; காணின், மவம் நயனமும். 5 
 
படியின்மேல் பவம்டேடயப் பகரினும், பகரும் நா 
முடிய மவம்; முடிய மூடு இருளும் வான் முகடும் மவம்; 
விடியுமேல், பவயிலும் மவம்; ேடையும் மவம்; மின்னிமனாடு 
இடியும் மவம்; என்னில், மவறு யாடவ மவவாேமவ? 6 
 
விஞ்சு வான் ேடையின்மேல் அம்பும் மவலும் பை, 
பசஞ்பசமவ பசருமுகத்து அன்றிமய, திைன் இலா 
வஞ்சர் தீவிடனகைால் ோன ோ ேணி இைந்து 
அஞ்சினார் பநஞ்சுமபால், என்றும் ஆைாது அமரா. 7 
 
மபய் பிைந்து ஒக்க நின்று உலர் பபருங் கள்ளியின் 
ோய் பிைந்து உக்க கார் அகில்களும், ேடை இலா 
மவய் பிைந்து உக்க பவண் ேரைமும், விை அரா 
வாய் பிைந்து உக்க பசம் ேணியுமே-வனம் எலாம். 8 
 
 



 

பாரும் ஓைாது; நீைாது எனும் பாலமே: 
சூரும் ஓைாது; கூைாதுஅமரா: சூரியன் 
மேரும் ஓைாது, ோ ோகம் மீ; மேரின், மநர் 
காரும் ஓைாது; நீள் காலும் ஓைாது அமரா. 9 
 
கண் கிழித்து உமிழ் விைக் கனல் அரா-அரசு கார் 
விண் கிழித்து ஒளிரும் மின் அடனய பல் ேணி, பவயில் 
ேண் கிழித்திை எழும் சுைர்கள், ேண்ேகள் உைல் 
புண் கிழித்திை எழும் குருதிமய மபாலுமே. 10 
 
புழுங்கு பவம் பசிபயாடு புரளும் மபர் அரா 
விழுங்க வந்து எழுந்து எதிர் விரித்ே வாயின்வாய், 
முைங்கு திண் கரி புகும் முடுகி-மீமிடச 
வைங்கு பவங் கதிர் சுை, ேடைவு மேடிமய! 11 
 
ஏக பவங் கனல் அரசிருந்ே, காட்டினில் 
காகமும் கரிகளும் கரிந்து சாம்பின;- 
ோக பவங் கனல் எனும் வைடவத் தீச் சுை, 
மேகமும் கரிந்து இடை வீழ்ந்ே மபாலுமே. 12 
 
கானகத்து இயங்கிய கழுதின் மேர்க் குலம், 
'ோன் அகத்து எழுேலால் ேடலக் பகாண்டு ஓடிப்மபாய், 
மேல் நிமிர்ந்து எழுந்திடில் விசும்பும் மவம்' எனா, 
வானவர்க்கு இரங்கி, நீர் வடைந்ேது ஒத்ேமே! 13 
 
ஏய்ந்ே அக் கனலிடை எழுந்ே கானல்-மேர், 
காய்ந்ே அக் கடு வனம் காக்கும் மவனிலின் 
மவந்ேனுக்கு அரசு வீற்றிருக்கச் பசய்ேது ஓர் 
பாய்ந்ே பபான் காலுடைப் பளிக்குப் பீைமே! 14 
 
பபாரி பரல் பைர் நிலம் பபாடிந்து கீழ் உை 
விரிேலின், பபரு வழி விைங்கித் மோன்ைலால், 
அரி ேணிப் பணத்து அரா-அரசன் நாட்டினும் 
எரி கதிர்க்கு இனிது புக்கு இயங்கல் ஆயமே! 15 
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