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கம்ப இராமாயணம் – பால காண்டம் – வேள்ேிப் படலம் 

 

'ஈண்டு இருந்து இயற்றுவென் யாகம், யான்' எனா, 
நீண்ட பூம் பழுெத்து வெறியின் எய்தி, பின் 
வெண்டுெ வகாண்டு, தன் வெள்வி வேவினான், 
காண்தகு குேரரரக் காெல் ஏவிவய. 1 
 
எண்ணுதற்கு, ஆக்க, அரிது இரண்டு-மூன்று ொள் 
விண்ணெர்க்கு ஆக்கிய முனிென் வெள்விரய, 
ேண்ணிரனக் காக்கின்ற ேன்னன் ரேந்தர்கள், 
கண்ணிரனக் காக்கின்ற இரேயின் காத்தனர். 2 
  
காத்தனர் திரிகின்ற காரை வீரரில் 
மூத்தென், முழுது உணர் முனிரய முன்னி, 'நீ, 
தீத் வதாழில் இயற்றுெர் என்ற தீயெர், 
ஏத்த அருங் குணத்தினாய்! ெருெது என்று?' என்றான். 3 
  
ொர்த்ரத ோறு உரரத்திலன், முனிென், வோனியாய்; 
வபார்த் வதாழில் குேரனும், வதாழுது வபாந்தபின், 
பார்த்தனன் விசும்பிரன; -பருெ வேகம்வபால் 
ஆர்த்தனர், இடித்தனர், அசனி அஞ்சவெ. 4 
  
எய்தனர்; எறிந்தனர்; எரியும், நீருோய்ப் 
வபய்தனர்; வபரு ெரர பிடுங்கி வீசினர்; 
ரெதனர்; வதழித்தனர்; ேழுக் வகாண்டு ஓச்சினர்; 
வசய்தனர், ஒன்று அல தீய ோயவே. 5 
 
ஊன் ெகு பரடக்கலம் உருத்து வீசின, 
கானகம் ேரறத்தன, கால ோரி வபால்; 
மீன் ெகு திரரக் கடல் விசும்பு வபார்த்வதன, 
ொனகம் ேரறத்தன, ெரைந்த வசரனவய. 6 
 
வில்வலாடு மின்னு, ொள் மிரடந்து உலாவிட, 
பல் இயம் கடிப்பினில் இடிக்கும் பல் பரட, 
'ஒல்' என உரறிய ஊழிப் வபர்ச்சியுள், 
ெல்ரல ெந்து எழுந்தது ஓர் ேரையும் வபான்றவெ. 7 
  



 
கெருரட எயிற்றினர்; கடித்த ொயினர்; 
துெர் நிறப் பங்கியர்; சுைல் கண் தீயினர்; 
'பெர் சரட அந்தணன் பணித்த தீயெர் 
இெர்' என, இலக்குெற்கு இராேன் காட்டினான். 8 
  
ஈண்ட அக் குோரனும், கரடக் கண் தீ உக, 
விண்தரன வொக்கி, தன் வில்ரல வொக்கினான்; 
'அண்டர் ொயக! இனிக் காண்டி, ஈண்டு அெர் 
துண்டம் வீழ்ென' என, வதாழுது வசால்லினான். 9 
  
'தூே வெல் அரக்கர்தம் நிணமும் வசாரியும் 
ஓே வெங் கனலிரட உகும்' என்று உன்னி, அத் 
தாேரரக் கண்ணனும், சரங்கவை வகாடு, 
வகா முனி இருக்ரக, ஓர் கூடம் ஆக்கினான். 10 
  
ெஞ்சு அட எழுதலும் ெடுங்கி, ொள்ேதிச் 
வசஞ் சரடக் கடவுரை அரடயும் வதெர்வபால், 
ெஞ்சரன அரக்கரர வெருவி, ோ தெர், 
'அஞ்சனெண்ண! நின் அபயம் யாம்' என்றார். 11 
 
தவித்தனன் கரதலம்; 'கலங்கலீர்' என, 
வசவித்தலம் நிறுத்தினன், சிரலயின் வதய்ெ ொண்; 
புவித்தலம் குருதியின் புணரி ஆக்கினன்; 
குவித்தனன், அரக்கர்தம் சிரத்தின் குன்றவே. 12 
  
திருேகள் ொயகன் வதய்ெ ொளிதான், 
வெருெரு தாடரக பயந்த வீரர்கள் 
இருெரில் ஒருெரனக் கடலில் இட்டது; அங்கு 
ஒருெரன அந்தகபுரத்தின் உய்த்தவத. 13 
  
துணர்த்த பூந் வதாரடயலான் பகழி தூவினான்; 
கணத்திரட விசும்பிரனக் கவித்துத் தூர்த்தலால், 
'பிணத்திரட ெடந்து இெர் பிடிப்பர் ஈண்டு' எனா 
உணர்த்தினர், ஒருெர்முன் ஒருெர் ஓடினார். 14 
  
ஓடின அரக்கரர உருமின் வெங் கரண 
கூடின; குரறத் தரல மிரறத்துக் கூத்து நின்று 
ஆடின; அலரகயும், ஐயன் கீர்த்திரயப் 
பாடின; பரந்தன, பறரெப் பந்தவர. 15 
  
பந்தரரக் கிழித்தன, பரந்த பூ ேரை; 



அந்தர துந்துமி முகிலின் ஆர்த்தன; 
இந்திரன் முதலிய அேரர் ஈண்டினார்; 
சுந்தர வில்லிரயத் வதாழுது ொழ்த்தினார். 16 
 
புனித ோ தெர் ஆசியின் பூ ேரை வபாழிந்தார்; 
அரனய கானகத்து ேரங்களும் அலர் ேரை வசாரிந்த; 
முனியும், அவ் ெழி வெள்விரய முரறரேயின் முற்றி, 
இனிய சிந்ரதயன், இராேனுக்கு இரனயன இரசத்தான்; 17 
  
'பாக்கியம் எனக்கு உைது என நிரனவுறும் பான்ரே 
வபாக்கி, நிற்கு இது வபாருள் என உணர்கிவலன் - புெனம் 
ஆக்கி, ேற்றரெ அரனத்ரதயும் அணி ெயிற்று அடக்கி, 
காக்கும் நீ, ஒரு வெள்வி காத்தரன எனும் கருத்வத.' 18 
  
என்று கூறிய பின்னர், அவ் எழில் ேலர்க் கானத்து, 
அன்று, தான் உெந்து, அருந் தெ முனிெவராடு இருந்தான்; 
குன்றுவபால் குணத்தான் எதிர், வகாசரல குருசில், 
'இன்று யான் வசயும் பணி என்வகால்? பணி!' என இரசத்தான். 19 
  
'அரிய யான் வசாலின், ஐய! நிற்கு அரியது ஒன்று இல்ரல; 
வபரிய காரியம் உை; அரெ முடிப்பது பின்னர்; 
விரியும் ொர் புனல் ேருதம் சூழ் மிதிரலயர் வகாேகன் 
புரியும் வெள்வியும், காண்டும் ொம்; எழுக!' என்று, வபானார். 20 
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