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����கமல�����கமல�����கமல�����கமல�    இைணயஇைணயஇைணயஇைணய    இத�இத�இத�இத�        
19/1, 19/1, 19/1, 19/1, �கேத��கேத��கேத��கேத�    ெத�ெத�ெத�ெத�, , , , பழன�ெச��ப��பழன�ெச��ப��பழன�ெச��ப��பழன�ெச��ப��,,,,ேதன�ேதன�ேதன�ேதன�    ----    625 531625 531625 531625 531    

தமி�நா தமி�நா தமி�நா தமி�நா , , , , இ!தியாஇ!தியாஇ!தியாஇ!தியா....    
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பாராயணபாராயணபாராயணபாராயண    இராமாயண�இராமாயண�இராமாயண�இராமாயண�                                       “வரதவரதவரதவரத    ந�ப%ந�ப%ந�ப%ந�ப%””””இளநக'இளநக'இளநக'இளநக'    கா(சிநாத)கா(சிநாத)கா(சிநாத)கா(சிநாத) 

 
மி)மி)மி)மி)    *�தக*�தக*�தக*�தக    வ%பர�வ%பர�வ%பர�வ%பர� 

    
� மி)மி)மி)மி)    *�தக�தி)*�தக�தி)*�தக�தி)*�தக�தி)    ெபய'ெபய'ெபய'ெபய'     ::::    பாராயணபாராயணபாராயணபாராயண    இராமாயண�இராமாயண�இராமாயண�இராமாயண� 

  
� ஆசி-ய'ஆசி-ய'ஆசி-ய'ஆசி-ய'                : : : :   “வரதவரதவரதவரத    ந�ப%ந�ப%ந�ப%ந�ப%””””இளநக'இளநக'இளநக'இளநக'    கா(சிநாத)கா(சிநாத)கா(சிநாத)கா(சிநாத) 

 
� ெபா�.ெபா�.ெபா�.ெபா�.             ::::    ஆ)ம/க�ஆ)ம/க�ஆ)ம/க�ஆ)ம/க� ----    இ!�இ!�இ!�இ!�    மத�மத�மத�மத�.  

 
� ப�க0க.ப�க0க.ப�க0க.ப�க0க.                ::::    9 

 
� கா1*-ைமகா1*-ைமகா1*-ைமகா1*-ைம             ::::    ஆசி-ய��2ஆசி-ய��2ஆசி-ய��2ஆசி-ய��2 

 
� வ�வைம1*வ�வைம1*வ�வைம1*வ�வைம1*             ::::    ேதன�ேதன�ேதன�ேதன�....எ�எ�எ�எ�....�1ப%ரமண%�1ப%ரமண%�1ப%ரமண%�1ப%ரமண%     

    
� வ%ைலவ%ைலவ%ைலவ%ைல                ::::    இலவச�இலவச�இலவச�இலவச� 

 
 

� ெவள�ய4 ெவள�ய4 ெவள�ய4 ெவள�ய4              ::::    ����கமல�����கமல�����கமல�����கமல�    இைணயஇைணயஇைணயஇைணய    இத�இத�இத�இத� 

        19/1, �கேத��கேத��கேத��கேத�    ெத�ெத�ெத�ெத�, 

        பழன�ெச��ப��பழன�ெச��ப��பழன�ெச��ப��பழன�ெச��ப��, 

        ேதன�ேதன�ேதன�ேதன�    ----    625 531. 

        தமி�நா தமி�நா தமி�நா தமி�நா , இ!தியாஇ!தியாஇ!தியாஇ!தியா.... 
       இைணயஇைணயஇைணயஇைணய    �கவ-�கவ-�கவ-�கவ-:::: www.muthukamalam.com   

மி)ன(ச5மி)ன(ச5மி)ன(ச5மி)ன(ச5::::    msmuthukamalam@yahoo.co.in 
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ஆசி-ய'ஆசி-ய'ஆசி-ய'ஆசி-ய'    உைரஉைரஉைரஉைர 
 

 
 

எள�ய வ�வ தமிழி5 எ�தைனேயா இராமாயண� காவ%ய� வ!தி�!தா7� இைத 
ப��2� ேபா� ஒ� ஆ�ம தி�1தி ஏ:ப கிற�. எனேவ இைத *�தக வ�வாக அ=சி5 
ெகா>  வரேவ> � எ)ற ஆவைல தி�. ஆ�?' நரசி�மராகவ), 
தி�.ேக.வா�ேதவ), தி�.இராம@'�தி ம:A� தி�.நடராஜ) அவ'கD� 
எ ���ெகா>ட ெப�� �ய:சிையE� ம:ைறய ந>ப'க. இத:2 Fரண 
ஒ��ைழ1ைப ந5கிய�� எ)னா5 எ)A� மற�க இயலா�. 
 

இ!த பாராயண இராமயண� எ)G� சிAHைல எIத� J>�ய வ%த�� இத:2 
அேமாக வரேவ:ைப ந5கிய எ)Gட) பண%*-E� இ!�1 ப�தி-ைக ந>ப'கD�2� 
எ)Gைடய பண%வான வண�க�ைத ெத-வ%��� ெகா.கிேற). இ!த சிAHைல 
மி)*�தகமா�கி உலக� தமிழ'கள�ட�தி5 ெகா>  ெச5ல உதவ%ய ����கமல� 
இைணய இதI�2� எ) இதய1F'வமான ந)றிகைள� ெத-வ%��� ெகா.கிேற).  
 

இ!த சிA Hைல எ)ைன இ!த உலகி:2 அறி�க� ெசKத எ) தாK த!ைதய' 
தி�வ�கD�2 காண%�ைகயாK சம'1ப%�கிேற). 
 

இ!த சிA H7�2 ஆசிக. வழ0கிய Lர0க� Lம� ஆ>டவ) அவ'கD�2� எ) 
ந)றிையE� பண%வான வண�க�ைதE� ெத-வ%��� ெகா.கிேற). 

 

                                                                                            - “வரதவரதவரதவரத    ந�ப%ந�ப%ந�ப%ந�ப%”””” இளநக'இளநக'இளநக'இளநக'    கா(சிநாத)கா(சிநாத)கா(சிநாத)கா(சிநாத) 

ப%ரகாM ப%ளா�N, 

*திய எ>: 14 பைழய எ>:26, 

கி- ெத�, ேம:2 மா�பல�, 

ெச)ைன-600033. 

ெதாைலேபசி: 044-24742282 

அைலேபசி:9840955363. 

மி)ன(ச5மி)ன(ச5மி)ன(ச5மி)ன(ச5:::: elanagarkanchinathan@yahoo.co.in 
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பாராயணபாராயணபாராயணபாராயண    இராமாயண�இராமாயண�இராமாயண�இராமாயண�                                                                “வரதவரதவரதவரத    ந�ப%ந�ப%ந�ப%ந�ப%””””இளநக'இளநக'இளநக'இளநக'    கா(சிநாத)கா(சிநாத)கா(சிநாத)கா(சிநாத) 

 
பாராயணபாராயணபாராயணபாராயண    இராமாயண�இராமாயண�இராமாயண�இராமாயண� 

 

 
 

அழ2 தமி� பழ2 கவ% ெப�க த�� பர�ெபா�ேள 

உIத கவ% தமிழி5 வர வ%ைள!த நல� தி�வ�ேள 

ெதாIத கர� அ�தெமG� கடலி5 வ%ழ நைன!ேதேன 

எIதவர� ெகா � �ன� கழல�ய%5 பண%!ேதேன!  1 
 

பண%யவ�� பயன��ேவ பா-5 உ.ேளா' *கலாேரா 

அண%மட!ைத வ%-!த2ழ5 நாயகிய%) �ைணேயா  

கன�யவ!த கவ%ைதய%ைத காைல�த5 மாைலவைர 

இன�ய�வாK ஓதநல� ெப�2� நிைல பா[ேரா!   2 
 

பாரள!த பர!தாம) தயரதன�) மகனாK 

தா)வ%��ப% ப%ற!தாேன ப�!தள�-) வ�வாK 

ேகாசைலய%) மண%வய%A ெசKதெதா� பா�கியேமா 

ேபசெவா� வாK1பள��த ெப-யகைத ேகள \ேரா!   3 
 

ேகள \ேரா இராம)கைத இ�]லகி5 மிகெவள�� 

தாள�ர>�5 சரணைட!� சி�த��தி ெபறலா� 

ம/ளாத �யரம�� வ!�வ!� வா�� ேமா 

தாளாத ேசாகமைத �ைட�க வ!த அவதார�!   4 
 

அவதார� பலெசKE� அ>ணலவ) ம)னனவ) 

ஒ�தார� உKE�வைக கா��டேவ அைலகடைல 

வ%��ற0கி ம>^லைக ேபண வ!தா) நம�காK 

கி��யேதா' பா�கியேம மான�டேர மன�தெனன!   5 
 

மன�தெனன நா��யேதா' ெசKைகய%ேல பவன�வர 

தன�ெயாI�க� ெச1பவ!த ெச�மலவ) இராமெனன 

இைம1ெபாI�� ெசா5லிட ேவா' இட' கைளE� 

�ைம2ைறE� �க�ெப�க ந5லவ-) �ய'த\��!  6 
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த\'1பத:ேக வ�ெவ �தா) ெச0கதிேரா) 2ல�தி5 

வா'�ெத �த சிைல1ேபால ேதா)றியவ) *வ%ய%5 

தி�வர0க1 ெப�மான�) மAவ�வ%5 நட!தா) 

வ�ேவா'�2 வ!திற02� வ.ள5 இவ)2லவ%ள�ேக!  7 
 

வ%ள�ெகாள�ய%5 ெவ0கதிேரா) நா^தைல ெசKதா) 

பள�=சி ேவா) வ%ழிக>  க�ேமக� _ைழ!தா) 

வ5லர�க) இல0ைகநக' சாடெவா� அவதார� 

ந5லமர' �ய'த\ர அேயா�திய%5 ப%ற!தா)!   8 
 

ப%ற!திடேவா' காரண!தா) தயரதைன ேத'!ெத �தா)  
அற�ெப�க ஆெறனேவ ஆ:ற7ட) அவத-�தா) 

திற�ெப�க மைற�ன�வ) தவேவ.வ% ேம)ைமEற 

சர!ெதா �த காரண�தா5 தாடைகE� ம-�தா.!  9 
 

ம-�த]ட) ேவ.வ%ய�� நிைறெப�க மா�ன�வ) 

கர�ப%��க ெதாட'!�வர காலி5பட க5ைல1ெப> 

உ�வா�கி மிதிைலவர 2ள�'!த ெப��ேசாைலய%ேல 

ெப-யெதா� வ%5வைள�� ைமதிலிைய மண����தா)! 10 
 

மண���த ைகேயா  இராமனவ) �கமலர 

தினெவ �த ேதா.ெவ)A மIவாள� ெவ:றிெகா>  

தவ�I�� அட�கியவ) அண%மாட அேயா�தி�2 

சிவ!தெதா� தாமைரயா. சிைலேபால ெதாட'!தா.!  11 
 

ெதாடர�பா5 அ�ர'கைள �ர�தி ேயா�� 

கடைமெயன அரசா�சி ெகா �2� அ!ேநர�; 

ெகா�யவ%ைன ைகேகய% வர�தா5 அ!ேதா 

ெந�யெதா� பதவ%தைன இழ!தா) இராம)!              12 
 

இராமனவ) கானக!தா) ேபாகேவ> � 

பரதனவ) அேயா�திைய ஆளேவ> � 

தாளாத �ய'ெகா>  தயரத); சாK!தா) 

ேகாளான ?ன�யவ. ெசா5லி) வ)ைம!                13 
 

வ)ைமதைன ெபாAைமெயன ெந(சி5ெகா>  

த>ணல'!த தாமைரேபா5 �க�தி5சிற!� 

வ>ணமல' ஆைடகைள �ர!தா) இராம) 

க>ெணழிலா. சானகிE� இைளயவG� ெதாட'!தா'!    14    
 

ெதாடரெவா� நாழிைகE. அேயா�தி எ02� 

படரவ!த �யர0க. இராமன�) ப%-வா5 

கதAகி)ற ம�க. ெவ.ள� கன�ய பா'�� 

சிதAகி)ற க�ேமக� கானக��. _ைழய!                15 
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_ைழ!த]ட) கானக�தி5 2கைன� க>டா) 

அகமகி�!� ேதாேளா  தIவ% ெகா>டா) 

தைழஇைலக. கன�ேயா  காைய உ>டா) 

இைணப%-யா இல�2வG� வ%ரத� F>டா)             16 
 

F>டெதா� வ%ரதம� நிைறவாK மாற 

ஆ>டவG� சி�திர� ?ட! த)G. 

மா>டாேன தயரதG� ெசKதி ேக�  

J> தலி5 நிக�!த ெவா� நிக�=சிய%0ேக!   17 
 

இ02ம02� தி-!தைல!த கானக��. 

ம0கலந5 சானகிE� இல�2வ> தாG� 

ேதனம�� ெபாழி5சார5  ேசாைல த)G. 

மான�ைட பரதெனா  வசி�ட�� வ!தா'    18 
 

வ!தவ'க. அண%வ2�க �ம!திர��  
ெநா!தெதா� நகரம�க. ேசைன ெகா>  

அ!தமிலா ஆதிய%லா இராம) த)ைன 

ப!தெமா  ப%ைண1ேபா  பாத� பண%ய    19 
 

பண%!த]ட) அ>ணனவ) பரதG�காக 

அண%!தி�!த மரவ�ைய ஆAதலாக 

கன�ேவா  த!தாேன ேதய� ஆள 

இன�தான  ஆரண%ய� *2!�ெச)றா)    20 
 

ெச)ற]ட) மைற�ன��2 வா'�ைத ந5கி 
ெவ0க> வ%ற5 வ%ராதைன வ%5லா5 எKதி 
வ>டமிழ) மா�ன�ய%) வ-வ%5 வா0க 

க>ெடI!த காம�தா5 `'1பணைக வ!தா.   21 
 

வ!தவேளா சீைதயவ. அழகி5 மய0கி 
தனயG�2 ப-சாKதர அ)ைனைய ெந�0க 

ெகா�@�2� காதிர> � இல�2வ) அ-ய 

ெந வர�க' கரேணா  JடG� மாK�தா)   22 
 

மாK�தப%) `'1பணைக இல0ைக ேவ!த) 

வாK�தெதா� நிைலைம�2 ேக.வ% ேக�க 

காK!தெதா� க 0ேகாப� தைல�2 ஏற 

ஏK�தவன�) மைனயாைள கவர ெசKவா)!   23 
 

ெசKயவள�) எழி5த)ேம5 காத5 ெகா>  

ெபாKமான�) வ�வாக மா[=ச) ேபாக 

ேமன�ெய5லா� ந\றண%!� ேயாகி ேபா)A 

தானெமன ேக�டவG� கவ'!� ெச)றா)!   24 
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ெச)றவG� ெத)ன�ல0ைக கானக� த)ன�5 

சிைறைவ�� அ)ைனதைன வாட= ெசKதா) 

ம)னவG� மாையெகா>ட மாைன ெவ)றா) 

சி)னவG� ப%)ெச5ல  ேதவ%ைய இழ!தா)   25 
 

இழ!தவG� சடாEவா5 ேசதிைய அறி!தா) 

சிறகிழ!த பறைவ�2 ேமா�ச� த!தா) 

கிழி!தெதா� இதய�தா5 இர]� பக7� 

வழிெந க நட!தனேர பாமர) ேபாேல!    26 
 

பாமரG� த)Gய%�� கானக� த)ன�5 

தாமைரயா. சீைததைன ேதட� ேதட 

கைணெயா)றி5 கவ!த)த) உய%ைர மாK�� 

க�ைணேயா  சப-த!த கன�E� உ>டா)!   27 
 

உ>டெதா� மய�க�தி5 உல]� ேவைள 

க>டெதா� வனம�] கவ%யரச) ந�பா5 

ஏIமர� ஓர�ப%5 வ \��தி� கா�ட 

தா�!தாேன ��கீரவ) வாலிைய வ \��த!    28 
 

வ \��தெவா� நாழிைகE� 2றி1பா5 உண'�தி 
ஒ�கைணயா5 வாலிையதா) மைற!� தா�கி 
ெகா �தெதா� வா�கி:காK அரசிைன அள��தா) 

ெந !தவ�ேதா) இராம)இ02 சீைதைய ேதட!   29 
 

ேத த7�2 J�வனாK அGமைன அைம�தா) 

? தலாK பல�ெப:ற அGம) தாG� 

இராமனவ) ெசா)னெதா� வா'�ைத ெகா>  

இல0ைக�2 பயண�ெசKய �ண%!தா) நி)A!   30 
 

நி)றவG� திற5 அGம) கடைல� தா>� 

ம)ற�நிைற இல0ைகெயG� நகர! த)G.  
அ)றல'!த தாமைரயா. அ)ைனைய� க>  

நி)ன�ேய) வ%>ண1ப� எனெமாழிய ேக�டா.!  31 
 

ேக�ட]ட)  அ(சைனய%) ைம!த) ஆ0ேக 

வா�ட�ட) இ��கி)ற  அ)ைன தம�2 

கா��ன�ேல நட!தஅ!த நிக�=சி ?ற 

கா�ைக�ைல த\>�ய�� உண'�திய ப%)ேன!   32 
 

ப%)னரத) க>ஒ)ைற பறி�த வ%த�� 

அ)னமவ. மா)க>  மய0கிய  நிக�]� 

ெசா)னெமாழி ேக�காம5 ப%-!த கைதE�  
இ)Gெமா� அைடயாள� ஈதவ)ைக ேமாதிரேம!  33 
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ேமாதிர�ைத க>ட]ட) சானகிE� மகி�!தா. 

ஆதிப%ரா) அைடயாள� இ�ெவன� க�தி 
ேசாதிவ�வ நாயகிE� க>ண \' ம5க 

மா�திE� வ%ைடெப:A இல0ைகைய எ-�தா)!  34 
 

எ-�த]ட) அ)*டேன இராமைன ேநா�கி 
பற!�வ!தா) அGமாG� வா)வழியாக 

ெமலி!த]ட5 இராமG�2 ேசதிைய ெசா5ல 

கன�]டேன பைடதிர�� இல0ைக ெச)றா)!   35 
 

ெச)றவேனா வ \டண:2 ந�ைப த!தா) 

ம)றி5உ.ேளா' அைனவைரE� ேசர=ெசK� 

க5ெகா>  அைண க�� மAகைரேயறி 
வ%5ெகா>  வ%�ட�ப%5 அர�கைர சாK�தா)!   36 

 
சாK!தா'க. 2�பெனா  நி2�ப)தாG� 

மாK!தா'க. 2�பக'ண இ!திர சி��� 

ேதாள��ப� இராவணG� கீேழ சாK!தா) 

வானவ'க. மல'மைழயா5 வா���த5 ெசKதா'  37 
 

ெசKத]ட) ெகாKதமல' சீைதE� பண%ய 

எKதியேதா' அரசி�!� வ \டண) தாG� 

இல2மண% ேதேரறி  2கGட) ?� 

திலகெமன வ%ள02� அேயா�திய%5 _ைழய   38 
 

_ைழ!த]ட) ச!தன�� அகி7� சா�த 

தைழ�த மல' வாச�பல வ>ண0 ெகா>  

இைழ�த நைகஆபரண� மாைல அண%!� 

2ழ5மலரா. சீைதெயா  அ-யைண ஏற!    39 
 

ஏறிய�� கா2�த) 2 �ப� ேதா  

வா��தியதி5 த\யைவE� சிதறி ேவாட 

ேதறிய� ேதகம�� ெபாலி] ெபா0க 

மாறிய� கவ%ைதஇ02 அழகிய தமிழி5!    40 
 

தமிெழன�2� ேத1ெப�மா) காதி5 ெசா5ல 

ெமாழி!தய%ைவ நா:ப�]� வரதந�ப%  
இளநகரா) கா(சிநாத) இயலாK த!த 

வளமான வா�]�2 வைகபல ெசKE�!    41 
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