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படலம் 4. இரண்டாநாட் சூரபன்மன் யுத்தப் படலம் (457-876)

457

கங்குல்ேபாந் திடுதலுங் கணபணப பன்னகம்

நுங்குறா தகலேவ ேநாற்றுமால் ஏந்திடுஞ்
சங்கமாய் மதிெசலச் சக்கரப் பைடெயனத்

துங்கேமா ெடழுதல்ேபால் ேதான்றினன் ப திய.

458

ேவறு

இரவி ெசல்லுமுன் அவுணர்ேகான் துயிெலாரீஇ எழுந்து
மரபி னிற்பு

நாட்கடன் முடித்துமன் ெறய்தித்

திரும ணிப்ெபருந் தவிசிைட இருந்துதன் சிறுவன்

ெநருநல் உற்றிடும் வைசயிைன உளத்திைட நைனந்தான்.
459

இனிய மர்த்ெதாழிற் கியாைரயும் விடுக்கிலன் யாேன

புைனவன் வாைகெயன் ன்னினான் அழிவிலாப் புகேழான்.

ெவங்கண் ஒற்றி ல் அளப்பிலா

தங்கைள விளியா

எங்க ணுஞ்ெசறி தாைனையத் தம்மின்கள் என்றான்.

4

என்ற லுந்ெதாழு தாயிர ேகாடிேயார் யாண்டுஞ்

ெசன்று ெசன்றுதம் மன்னவன் பணிமுைற ெசப்பத்

துன்று ேதர்க

ப மிைசப் படர்ந்தனர் ெதான்னாள்

ெவன்றி ெகாண்டநூ றாயிர ெவௗ ளத்தின் மிக்ேகார்.

462

3

ெசங்கண் வாெளயிற் றவுணன்இத் தன்ைமையத் ேதற்றி

அங்கண் மாநிலம் முைறமுைற சூழ்தரும் அளக்கர்

461

2

நிைனதல் உற்றுழி உளத்திைடப் ெபருஞ்சினம் நீட

அனிக ேமாடுேபாய் மாற்றலர் வன்ைமைய அழித்துப்

460

1

5

ேவறு

சூலேம கணிச்சி தண்டந் ேதாமரங் குலிசஞ் சாபங்

ேகாலவாள் பலைக வட்டங் குந்தம்ேவல் நாஞ்சில் பிண்டி

பாலேம முசுண்டி சங்கம் ப திேய எழுேவ தட்டி

பீலிவல் முசல மாதி ெபரும்பைட ெகாண்டு ெசன்றார்.
463

எண்டகும் இைனய வாற்றால் இலக்கம்ெவௗ

ளத்தி ேனாருந்

திண்டிறல் மேகந்தி ரப்ேபர்த் திருநகர் சுற்றி யார்ப்ப

6

3
விண்ெடாடு சிக

ெயன்னும் ேமருவின் உச்சி ேபாகிக்

கண்டனன் அவுணர் மன்னன் கடற்ெபருந்
தாைனச் சூழல்.

464

7

ேதக்கினன் கதிருஞ் ெசல்லாச் ெசல்லுறழ் தாைன ஈட்டம்

ேநாக்கினன் சிந்ைத ெகாண்ட ேநான்ைமசார் துயரம் யாவும்
நீக்கினன் வன்ைம ெபற்றான் ேநரலர்ப் ெபாருது ெவன்றி

ஆக்கினன் ேபால நின்றான் அறத்துடன்
அருைளக் ெகான்றான்.

8

465 அழிந்திடு கின்ற காலத் தளக்க ன் ஆர்த்துச் சூழுங்

கழிந்திடு தாைன கண்ேடான் கடிதுேபார்க் ேகக முன்னிச்
ெசழுங்கதிர் மதியம் ஆக்குந் திருமணிச் சிக

நின்றும்

இழிந்தனன் தைலைம நீங்கி இழிெதாழில் பயின்ற தீேயான்.
466

9

எடுத்தனன் சிைலயும் ஏைனப் பைடகளும்
இைமேயார் ெதான்னாட்

ெகாடுத்திடு பைடகள் யாவுங்

ெகாண்டனன் சுரத்திற் ேகாைத

ெதாடுத்தனன் ெவ நில் தூணி தூககினன்
விரல்கள் ேதாறும்

அடுத்தெபாற் புட்டில் ேசர்த்தான் அண்டங்கள்
அைனத்தும் ெவன்றான்.

467

குந்தளச் சுழியற் குஞ்சிக் ேகாலமா ெமௗல தன்னில்

சுந்தரத் துணர்ெமன் தும்ைப ெதாடுத்திடு பிைணயல் ேசர்த்தி
மந்தரப் ெபாருப்பு ேமரு வைரயிெதன் ைறயஞ் ெசய்யும்

இந்திரப் ெபருந்ேதர் ஒன்றின் ஏறினன் இரவி ேயேபால்.
468

10

11

பண்ணுலாம் புரவிப் பந்தி பருமிதக் களிற்றின் ஈட்டம்

எண்ணிலாப் புரவி மான்ேதர் ஏமமாய்ப் பின்னர் ஏக

அண்ணல்வாள் அவுண வரர்
ீ
அைமச்சர்கள் அயலிற் ெசல்ல

விண்ணுலாம் பு ைசக் ேகாயில் வதிகள்
ீ
கடந்து ெசன்றான்.

469

ேகாயிலின் எல்ைல நீங்கிக் ேகாபுரங் ெகழீஇய ெகாற்ற

வாயிலின் மருங்கு ெசல்ல மன்னவன் வரவு ேநாக்கிக்

காய்கதிர்த் தபனற் கண்ட கலிவியன் உலக ெமன்ன

ஆயிர நூறு ெவௗ ளத் தவுணரும் புைடசூழ்ந் தார்த்தார்.
470

12

13

ேவறு

அன்ன காைலயில் அ முகன் ேசய்அதி சூரன்

துன்னு தாரகன் சுதன்அசு ேரந்திரத் ெதால்ேலான்
என்ன நின்றிடும் ைமந்தர்கள் இருவரும் ஏகி

மன்னர் மன்னைன அைடதலும் இைனயன வகுப்பான்.

14

4
471

திைரெகாள் ேவைலேபால் நிைறதரு ேகாட்டகஞ் சிறிேதார்
கைரயி லாவழி யுைடந்திடும் அன்னது கடுப்பப்

ெபாருதி றற்பைட பலவுள என்னினும் ேபாற்றும்

அரச
472

ல்வழி நின்றிடா தன்னைவ அழியும்.

ஆத லால்இனி நீர்இரு வர்களும்
ீ
அம ன்

ேமத கும்ெபருஞ் ேசைனக்கு முதல்வராய் ேமவிப்

ேபாதிர் முன்னுற என்றலும் நின்றிடு புதல்வர்

ஈது நன்ெறன வணங்கிேய ஏகினர் இைமப்பில்.
473

16

தந்த மான்தடந் ேதர்மிைச ஏறிேய சம ல்

ெகாந்து லாமலர் வாைகைய மிைலச்சிய குமரர்

வந்த நாற்ெபரும் பைடையயும் அணிெபற வகுத்து
முந்து தாைனயந் தைலவராய் ஏகினா

474

முைறயால்.

17

ஆகும் எல்ைலயில் அங்கது ேநாக்குறா அடுேபார்

வாைக ெகாண்டநூ றாயிர ெவௗ ளத்து மறேவா

ஓைக எய்திேய அமர்பு

பறந்தைல உன்னி

ஏகல் ேமயினர் பணிகளுஞ் ேசடனும் இரங்க.
475

15

18

ேவறு

கடந்திகழ் க ேதர் பாய்மாக் கலந்திடத் தாைன வரர்
ீ

படா ந்திடு கின்ற காைலப் பருமணி வயிரத் ேதர்மல்

அைடந்திடும் அவுணர் மன்னர் அளக்க ல் வடைவ சுற்றவ

விடந்தனி நடந்த ெதன்ன விண்ணவர்
மருளச் ெசன்றான்.

476

19

ெதாண்டகந் துடிேய பம்ைப தூ யம் முருடு ேகாடு

திண்டிறற் படகம் ெமாந்ைத திமிைலேய தடா

தக்ைக

கண்ைடஆ குளிேய பீலி காகளம் உடுக்ைக ேபழ்வாய்

ெகாண்டேதார் பதைல சங்கம் குடமுழா இயம்பிற றம்மா.
477

தட்டுைட ெநடுந்ேதர் ஆர்ப்பும் தந்தியின் ஆர்ப்பு ேசண்ேபாய்

முட்டுறு ெகாடிகள் ஆர்ப்பும் முரட்ப

ஆர்ப்பும் வரர்
ீ

கட்டுறு கழலின் ஆர்ப்பு ம்கணிப்பில்பல் லியத்தின் ஆர்ப்பும்

எட்டுள திைசயும் எல்லா வுலகுமுண் ெடழுந்த அன்ேற.
478

20

21

நீனிற முகில்ேபால் ேமனி அவுணர்கள் நீத்தஞ் ெசல்லக்

கானிைற பூழி ஈட்டங் ககனேமற் ெசல்ல முன்னம்

தானுறு கின்ற காைலச் சசிெயன்த் தயங்கிப் பின்னர்

மீ ெனனக் கரந்தான் ேமலாம்

வி கதிர் பைடத்த ெவய்ேயான்.

479

ேநசெமா ெடன்பால் ைவகும் ெநறியினார் தமக்கு வடும்
ீ

ஆசறு பதங்கள் யாவும் ைவகலும் பு ேவன் என்ைன

22

5
ஏசுவர் ேபாலுங் கீ ெழன் றிகல்பு ந் திடுவன் என்னாத்

தூசிபார் விடுத்த ேதேபால் துறக்கேமற் ெசன்ற பூழி.
480

கன்னிைற அழித்த ெமாய்ம்பிற் கார்ெகழும் அவுண ெவௗ ளம்

துன்னுற நடப்பச் ெசல்லுந் தூளியின் படைலச் ெசய்ைக

என்ெனன உைரப்பன் அம்மா இந்திர ெனன்ேபான் ைவகும்

ெபான்னுல கதைன வல்ேல பூவுல காக்கிற் றன்ேற.
481

நண்ணிய ெகாடிகள் வான்ேபாய் நளிர்புனற் கங்ைக நக்கி
அண்ணல்இன் றழிவன் என்ேற அழுதிறம் ேபாலும் மாேதா.

25

திங்கள்ெவண் குைடயும் நீலத் திருநிழற் கவிப்புஞ் ெசங்ேகழ்ப்

பங்கய மலர்ந்த தன்ன பருமணிக் கவிைக முற்றுந்

ெதாங்கலின் ெதாைகயும் ெவய்ேயான் ெதால்கதிர் வரவு மாற்றி

எங்கணுஞ் ெசறிவுற் றூழி இருளிைன விளக்கிற் றம்மா.
483

24

கண்ணகல் தடந்ேதர் மீ துங் காய்சினக் களிற்றின் மீ தும்
மண்ணுறச் சிதறி ஆடி அலமரல் மேகந்தி ரத்தின்

482

23

26

ேவறு

ஆனவியல் ெபய்தஅவு ணப்பைடக ேளாடும்

வாெனறிெகா ேடஅவுணன் ைவயமிைச ெசல்லத்
தானதுெத

ந்தமரர் தம்மிைறவன் ஓடிக்

கானமர்க டம்பன்அடி ைகெதாழுது ெசால்வான்.
484

அன்றுபு

ேவள்வியிைட ஆதியருள் ெசய்த

துன்றுபைட ஈட்டெமாடு சூரெனனும் ெவய்ேயான்

இன்றுெபாரு வான்விைரவின் ஏகினன் எதிர்ந்ேத

ெசன்றவைன ெவன்ெறமது சீர்அருளு ெகன்றான்.
485

ஏம்பலுறு ேகச யின் ஏற்றைணயின் நீங்கிப்

வாம்ப ெகாள் நம்மிரதம் வல்ைலதரு ெகன்றான்.

குன்றைனய ேதரது ெகாணர்ந்துமுனம் உய்ப்ப
மன்றல்மலா

சிந்திஅயன் மாெலாடு வழுத்த.

30

ெசழுந்தருண ேமதைகய ேதான்மிைச வாேனார்

ெதாழுந்தைலவ னாகியமர் ெதால்முருகன் ஏறக்

ெகாழுந்தழல் முடித்தைனய குஞ்சிெகழு பூதர்

எழுந்தனர் ெதழித்தனர் இருங்கடலும் அஞ்ச.
488

29

என்றிடலும் நன்ெறன எழுந்துலைவ அண்ணல்

ெவன்றிஅயில் அண்ணல்அதன் மீ மிைச புகுந்தான்

487

28

ஆம்ப சு கூறஅவ னுக்கருள் பு ந்ேத

பாம்பின்வலி ெசற்றுலவு பாகுதைன ேநாக்கி

486

27

நாட்டெமாரு மூன்றுைடய நாதனருள் ைமந்தன்

வாட்டமறு ெவவ்வவுணர் மன்னன்வலி தன்ைன

31

6
வட்டும்வைக
ீ
ெசன்றிடுதல் விண்ணவர் உைரப்பக்

ேகட்டனிக பூதர்கள் கிளர்ந்துபடர் கின்றார்.
489

பா டர்க ளாய்அறுமு கற்பரவு கின்ற

பா டர்ந டப்பெவழு பூழிபடர்ந் தின்ேனார்

பா டர்பு

ந்தனர் ப க்குெமைன ெயன்னாப்

பா டம்விண் ேணாடுபகர் தற்ெகழுதல் ேபாலும்.
490

தக்ைகெயா டுடுக்ைகதுடி சல்ல

ெதாக்குைடய தண்ணுைம துைவப்பின்மிகு ேப

ெகாக்கைர இயம்பினர்கள் ேகாடிகண நாதர்.

ேகடிலிைச வல்லெதாரு கின்னரரு மாகிப்

பாடினர்கு மாரன்அடி பன்முைற பணிந்ேத

எண்மரும்இ லக்கர்களும் ஈண்டிய கணத்தின்

திண்ைமபைட ஊக்கெமாடு ேசைனயிைட ெசன்றார்.
ெமாய்ம்மலி பைடத்தைலவர் முந்தியுறு தாைன

ெபாம்மலுறு தானவர்கள் ேபார்முைன அைடந்தான்.

37

அைடந்தெபாழு திற்புவியும் அந்தரமு மாகி

மிைடந்துவரு சூரனிகம் ெவய்ெதன வைளந்த

ெதாடா ந்துநுகர் தீவலிெதா ைலத்துெமன முந்நீர்

படர்ந்துபுைட சுற்றியிடு பான்ைமயது ேபால.
495

36

இம்முைறயி னாெலாழுக ஈசனருள் ைமந்தன்

ெசம்மணிவில் வசியமர்
ீ
ேத னிைட ஏகிப்

494

35

சண்முகன ேதவல்ெகாடு தாவில்இைள ேயானும்

வண்ைமெகழு மன்னவரும் ைவயமிைச யாகித்

493

34

நாடுதவ நாரதனும் நல்லுவணர் தாமும்

ஆடினர்கள் விண்ணவரும் ஆசில்முனி ேவாரும்.
492

33

தடா

ெமய்க்குடமு ழாப்படகம் வைணகுழல்
ீ
ஆம்பல்

491

32

38

ேவறு

வைளந்திடு காைலயில் வயெவம் பூதர்கள்
கிளர்ந்தனர் ெதழித்தனர் ெகழுவு தானவா

தளந்தைன அடர்த்தனர் அவருந் தாக்கினர்

விைளந்தது ெபருஞ்சமர் விண்ட தண்டேம.

496

மாச்சிைன மரங்களும் வைரயுந் தண்டமும்

தீச்சிைகக் கழுமுளும் திகி

ேநமியும்

மீ ச்ெசலுங் கவண்கலும் ேவலும் நாஞ்சிலும்
ஓச்சினர் பூதர்கள் ஒன்ன லார்கள்ேமல்.
497

39

ெமய்ப்படும் அவுணர்கள் ெவகுண்டு வில்லுமிழ்

அப்ெபாடு கணிச்சிதண் டாழி நாஞ்சில்ேவல்

40

7
முப்புகா இைலப்பைட முசலம் முற்கரம்

கப்பணஞ் சிதறினர் கணங்கள் தம்மிைச.
498

பற்றுவர் க கைளப் ப யி னங்கைள

எற்றுவர் பா தனில் எறிவர் மாதிரஞ்

சுற்றுவர் விண்ணிைடக் கிழிப்பர் துண்ெணன

முற்றுடல் எருத்திைன மு த்துச் சிந்துவார்.
499

ெபாருகளி ராயிரம் புரள ேமாதுவர்

ப பதி னாயிரம் பா ன் வட்டுவார்.
ீ
பாய்ப

டாயிர ேகாடியாம் அவுணர் தங்கைளச்

ேசயிரு நிலத்திைடச் சிைதயச் சிந்துவார்

இரங்குறு ேத னர் நிலத்தின் ஏகிேனார்

சரங்களில் பிறவினில் தடிதல் ேமயினார்.

மைலதைனச் சிந்துவர் மறங்ெகாள் பூதர்தாள்

தைலதைனச் சிந்துவர் தறுகட் டானவர்.

இவ்வைக மாறுெகாண் டிகல்ெசய் கின்றுழித்

ெவவ்வசு ரப்பைட மிகவும் மாய்ந்தேத.

நின்றிடும் அவுணா கள் நீடு ெதால்பிணக்

ெசன்றனர் அளக்கைரத் திடர தாக்குவார்.

48

நீடிய ேவற்பைட நிமலன் காணுற

வடினம்
ீ
யாமினி ெவய்ய ேதாற்றேமற்

கூடுவ திைலெயனக் குனிக்கு மாறுேபால்

ஆடிய உடற்குைற அனந்த ேகாடிேய.
506

47

ெபான்றிகழ பைடெயாடு புவியும் வானுமாய்

குன்றுரு வாகிேய குருதி யாற்றிைடச்

505

46

ெதவ்வடு பூதர்தஞ் ேசைன மன்னர்கள்
அவ்விைட ஏன்றுநின் றமர்இ யற்றுழி

504

45

நிைலதைனச் சிந்துவர் ெநடுங்ைக சிந்துவர்

ெகாைலதைனச் சிந்துவர் ெகாய்வர் ெமாய்ம்பிைனத்

503

44

குரங்குைளப் புரவியர் குஞ்ச ரத்தினர்

வரங்ெகழும் அவுணர்கள் வைளந்து பூதைரச்

502

43

யாயிரப் பத்துப் பாணிெகாண்

காய்கனல் ெசா தருங் கடுங்கட் பூதேர.
501

42

இரதெமா ராயிரம் எடுத்துச் ெசங்ைகயில்

க கெளா ராயிரங் கரங்ெகாண் ேடற்றிேய

500

41

ேவறு

மானப் பைடேசர் அவுணப் பைடயும் வயமான் ேதர்ப்பைடயும்
ஏைனப் பைடயும் முடிவுற் றிடேவ இவ்வா றிகல்ெசய்யுங்

49

8
கூனற் சடிலப் பூதப் பைடயின் ெகாற்றந் தைனேநாக்கித்

தாைன தைலவன் அதிசூ ரெனனுந் தனயன் ெவகுளுற்றான்.
507

ேதரா யிரமா யிரமங் ெகாருபாற் ேசமத் ெதாடுெசல்லக்

காரா யிரமுற் றனதன் படிவங் கதிர்காள் இைமசார

ஈரா யிரமாம் இவுளித் ெதாைகபூண் டீர்க்குந் ேதர்மீ ேத

ஓரா யிரமாங் கதிர்ேபால் அழலா உரேனா டுறுகின்றான்.
508

ேசார்வில் லவனும் எதிர்கின் றனைரத் துணிெசய் தனன்நிற்ப
ேபார்வில் லறிவன் இவேன எனேவ புகல்கின் றனர்பூதர்.

52

ஓதக் கடல்ேபால் அலமந் தலமந் துைலயா இகல்ெசய்யும்

பூதர்க் கிைறஉக் கிரெனன் ெறாருவன் புைகதீ யுமிழ்கண்ணான்
ேமதக் கசலந் தரனா

உடலம் வழும்
ீ
படிகீ ண்ட

ேசாதிக் கடவுட் பைடயுண் டுமிழுந்

ெதால்ேலான் இகல்வல்ேலான்.

510

51

வார்வில் லதைன விைரவில் குனியா வடிவா ளிகள்ேபாக்கிச்

ஓர்வில் ெலாருவன் தனிேய இவண்வந் துறுேபார் பு கின்றான்

509

50

53

எண்டா னவருக் கிைறவன் குமரன் இகல்ெசய் திடுமாறு

கண்டான் முனியா விைரவில் படர்வான் காலன் திறல்ெகாள்ளும்
தண்டா னதுெகாண் டவேனர் குறுகித் தடமார் பிைடேயாச்ச

விண்டான் இவெனன் றவுணப் பைடேயார்
ெவருவா அலமந்தார்.

511

54

மாறா கியஉக் கிரன்ஏ வுதலும் வருதண் டவன்மார்பில்

கூறா கியசா லிைகசிந் திடேவ ெகாதியா வருகின்றான்

பாறா டுகளத் திைடயீங் கிவைனப் பலியூட் டுவெனன்னா

நூறா யிரம்ஆ சுகேமார் ெதாைடயின்
ெநாய்திற் ெசலெவய்தான்.

512

ெவய்தாம் அயில்வா ளிகள்உக் கிரன்ேமல் விறல்ேசா

55
அதிசூரன்

எய்தான் அதுமற் றவன்ேமற் படேவ எருைவப் ெபருநீத்தம்

எய்தான் முழுதும் ெபருகுற் றிடலும் விழுமத் ெதாடுெசற்றஞ்
ெசய்தான் ஒருமால் வைரெகாண் டவுணன்
ேதர்ேமற் ெசலவுய்த்தான்.

513

அதிர்ெபாற் கழலான் விடுதிண் கி யால் அதிசூ ரன்மான்ேதர்
பிதிர்பட் டிடலும் புவிேமற் படர்தல் பிைழயா ெமனவுன்னா
உதயக் கி ேபாற் கனகத் தியலும் ஒருேதர் மிைசநீலக்

கதிருற் ெறனேவ கடிதிற் பாய்ந்தான் காலன் மிடல்தீர்ப்பான்.

514

56

ேவறு

பாயும் ேவைலஅப் பல்மணித் ேத ைன
ஏய ஆற்றல்ெகாண் டீர்த்திடும் வாசிகள்

57

9
மாயும் வண்ணம றம்பு

உக்கிரன்

சீய மாெமனச் ெசன்றுைதத் தானேரா.
515

உைதக்க ெவய்யவன் ஒண்ப

பா ைடப்

பைதத்து வழ்தலும்
ீ
ைபயுளின் மாழ்கிேய

சிைதப்பன் இந்தச் சிறியைன என்றுெமய்

புைதப்ப நூறு ெபாருசரந் தூண்டினான்.
516

ஈண்டி ேயதன் எதிருறும் ெபற்றிையக்

மீ ண்டி டும்படி வசிநின்
ீ
றார்க்கேவ.

ஊறு நீங்கிய உக்கிரற் கண்ணுறீஇ

ஈறு காண்பன் இறந்தைன நீெயனா.

முன்னி ேயநின் ெறாருங்குடன் ெசய்தபின்

மின்னு தண்சுடர் மீ க்ெகாள வசினான்.
ீ

ஆைச ேதாறும் அழல்சிந்த மாற்றலன்

ேநச ேமாடு நிைனந்தனன் ேபாற்றினான்.
எவ்ெவ வர்க்கும் இைறயவ னாகிேயான்

கவ்வி நுங்கினன் கண்கனல் கான்றிட.

துங்க மாமகன் ெதால்புனல் மாப்பைட

அங்க வற்ைறயும் பற்றி அருந்தினான்.

65

காற்றின் ெவம்பைட ஏவினன் ைகதவன்

ஆற்றல் உக்கிரன் அன்னது நுங்கினான்

ேதற்று கின்றுழிச் ெசய்தவம் அன்றிேய
ஏற்ற மான இரும்ெபாருள் யாவேதா.

523

64

நுங்கு வான்றைன ேநாக்கி அ முகன்

ெபாங்கு சண்டப் ெபாருபைட ஏவலும்

522

63

அவ்வ ழித்தன் அருள்ெசய உக்கிரன்

ெசவ்வி திற்ெசலுந் தீச்சரம் பற்றிேய

521

62

வசு
ீ ெவம்பைட வரத்ைத
ீ
ேநாக்கிேய

ஈசன் ைமந்தன் இைணமலர்த் தாள்கைள

520

61

முன்னு பூைச முதலிய யாைவயும்

வன்னி மாப்பைட வாங்கி வணங்கிேய

519

60

ேவெறார் ேத ைட ெவய்ெதன எய்திேய
மாறி ெதய்வத மாப்பைட ெதாட்டுைன

518

59

தூண்டு கின்ற் சுடர்க்கைண யாைவயும்
காண்ட லுங்கைத ைகக்ெகாடவ் வுக்கிரன்

517

58

மற்றும் அவ்வதி சூரன் மலரயன்

ஒற்ைற ெவம்பைட ஓச்சலும் உக்கிரன்

66

10
பற்றி நுங்கவப் பங்கயன் தாைதபால்

ெபற்றி ருந்த ெபரும்பைட ஏவினான்.
524

ஒய்ெய னச்ெசன் றுருெகழு நாரணன்

ெபாய்யில் மாப்பைட ேபாந்திட ஆங்கதுங்

ைகயில வாங்கிக் கதுெமன வாய்க்ெகாளா

ெவய்ய உக்கிரன் ேமயினன் என்பேவ.
525

யானி னிச்ெசய் இயற்ைகெயன் ேனயிவன்

ேமனி லாவிய ேவதன்ெகா ேலாெவன்றான்.

ஏவ ேரமற் றிதுெசயும் ெபற்றியார்

ேதவர் மாற்றலன் பின்னருஞ் ெசப்பினான்.

ேதாற்றங் ெகாண்டசவ் சூர்ெகழும் உக்கிரன்

கூற்றங் ெகாண்ட உயி ற் குைலந்துளார்.
அண்ணல் வாசவ னாதிய ராகிய

பண்ண வன்முன் பணிந்திது கூறுவார்.

எங்க ளால்வரும் எண்ணில் ெபரும்பைட

நுங்கு மாெறன் நுவலுதி என்னேவ.

அந்தி வான்சைட அண்ணல் வரத்தினான்

வந்து ளான்எவ் வலிையயும் ஆற்றுவான்.

74

எம்ைம யாளுைட ஈசன் அருள்ெபறுஞ்

ெசம்ைம யானவன் ெசம்ெபாற் சிலம்படி

மும்ைம யுந்ெதாழு முத்திெபற் றான்இவன்

எம்மி னும்ெப

532

73

இந்தி ராதியர் ேகண்மின்கள் ஈங்கிவன்

கந்தன் எந்ைத கழலிைண ேபாற்றிேய

531

72

ெசங்க ணான்பைட தீயநின் மாப்பைட
அங்கி யாவும் அணுகஇப் பூதா ேகான்

530

71

எண்ணில் வானவர் யாவரும் இச்ெசயல்
கண்ணு றாஇகல் கண்டருள் நான்முகப்

529

70

சீற்றங் ெகாண்ட அவுணர் திைரக்கடல்

ஏற்றங் கண்டுழி என்ெசய்தும் என்றனர்

528

69

மூவ ராகிய மூர்த்திகள் அல்லைத

ஆவ னாவன் அவர்க்குள் இவெனனாத்

527

68

ஆன காைல அ முகன் காதலன்

தானவ் வசன்ெகால்
ீ
கண்ணன்ெகால் தாமைர

526

67

யான்என்றும் ஈறிலான்.

ைமக்க ருங்கடல் வண்ணன்முன் ஏவிய

சக்க ரம்நுக ருந்தவத் ேதானினும்

75

11
மிக்க ஆற்றலன் ெவற்றியின் ேமைலயான்

உக்கி ரன்ெனன் றுைரத்திடும் ேப னான்.
533

பண்டு நாமருள் பல்பைட யாைவயும்

உண்ட ேதாவியப் ெபால்ைலயில எல்ைலயில்

அண்ட முஞ்சிைதத் தாக்குவன் ஈங்கிவன்

ெகாண்ட ெதால்புகழ் கூறத் ெதாைலயுேமா.
534

77

என்ன நான்முகன் எண்ணி இயம்பலும்

அன்ன ேகட்டலும் அண்டர்கள் யாவருந்

துன்னு ெசன்னி துளக்கிப் ெபருந்திறல்

இன்னு மாக இவற்ெகன் றியம்பினார்.
535

76

78

ேவறு

வான ேமலிது நிகழ்ந்துழி மாறிலா அவுணர்

ேசைன காவலன் பூதைன ேநாக்கிநிற் சிைதப்பல்
ஊன மாகிய பைடெயன உன்னைல உைமபால்

ஞான நாயகன் பைடெதாடு ேவெனன நவின்றான்.
536

மந்தி ரந்தனிற் பூசைன முதலிய வகுத்துச்

சிந்ைத ேமலுறு ெவௗ ேயா டரன்பைட ெசலுத்த

அந்த மில்லேதார் உலெகலாம் முறுவலால் அடர்க்கும்

எந்ைத ெகாண்டேதா ருருெவனத் ேதான்றிய திைமப்பில்.
537

விஞ்சு பூதமுங் கணங்களும் ேவறுபல் பைடயும்
அஞ்சி டும்படி நடந்ததால் அரன்பைட யதுேவ.

ஆசில் வரன்றன்
ீ
அங்ைகயிற் கைதயிைன அகற்றிப்

ேநச ேமாடுைக ெதாழுதரன் ெபான்னடி நிைனந்தான்.

மாண்ட ெதால்பைட இல்லவன் துதிெசயும் வாயான்

ஈண்டி வன்றைன அடுகிலன் யாெனன எண்ணி

83

அண்ண லம்பைட துறந்தவர் ேமல்விடின் அவர்பால்

நண்ணு றாதுநம் பக்கல்வந் திடுெமன நல்க

விண்ணு லாம்புகழ் அவுணர்ேகான் ெபறுதலின் விைடயூ

பண்ண வன்றைன அைடந்ததாங் கவனருள் பைடேய.
541

82

ஆண்ைட உக்கிரன் நிற்றலும் அஞ்சலி பு வான்

மீ ண்டு ெசன்றது சிவனருள் பைடக்கலம் விைரவில்.
540

81

ஈசன் மாப்பைட வருதலும் உக்கிரன் என்னும்

பாச நீக்குமஞ் ெசழுத்திைன விதிமுைற பன்னி

539

80

நஞ்சும் ஆரழல் நாகமும் நடுவன துருவும்

எஞ்ச லில்லேதார் அங்கியும் ேபாற்ற எவ்வுலகும்

538

79

ஆன ெபற்றிகண் டிங்கிவன் சிவன்ெகாெலன் றயிர்த்துச்

ேசைன காவலன் துளங்கினன் பூதர்கள் சிறந்தார்

84

12
வானு ேளார்மலர் மா கள் தூர்த்தனர் மாறாம்

ஏைன வரர்கள்
ீ
விழிெபாழி தாைரகாண் றி ந்தார்.
542

நீங்கு கின்றேதார் தானவர் குழுவிைன நீவிர்

ஏங்கு கின்றைத விடுமின்கள் என்றுேதர் இழிந்து

பாங்கர் உற்றேதார் தண்டுெகாண் ட முகன் பாலன்

வங்கு
ீ
ேதாளிைட எற்றினன் உக்கிரன் ெவகுண்டான்.
543

பற்றி வாங்கிேய அவன்றன துரம்பைத பைதப்பத்
மற்ற வன்றன துயிர்ெகாடு ேபாயினன் மறலி.

மஞ்சு ேபாலேவ வரும்அசு ேரந்திரன் மனமும்

நஞ்சு மாெமனக் ெகாதித்தனன் அழெலழு நைகயா

ெநடிய வில்லினும் ஆயிரத் திரட்டிேமல் நிமிர்ந்த

படியும் வானமுங் குைலந்தன உயிெரலாம் பைதப்ப.

பாத வங்களுந் தாரகன் தந்திடு பதகன்

ேசாதி ெவங்கைண இறுதிநாள் முகிெலனச் ெசா ந்தான்.
வடிெகாள் வார்ைண விடுத்தலும் பூதர்கள் வலிதின்

அடியுஞ் ேசா நீர் கான்றிட அழுந்திய அவர்பால்.

அற்ற ைககளுந் துணிந்திடு ேதாள்களும் அடியும்

ெகாற்ற வரால்
ீ
கனகன்என் பவன்எதிர் ெகாண்டான்.

92

எதிர தாய்வரு கனகன்ேமல் தாரகன் ஈந்த

அதிரும் வார்கழல் அன்னேலா

வடிக்கைண அழுத்த

உதிர வா ேயா டன்னவன் ேதர்மிைச உற்றான்

கதி ன் ேமல்வரு ெசய்யேகா ளாெமனக் கடிதின்.

550

91

மற்றும் ெவங்கைண உலப்பில தூண்டலும் மண்ேமல்

இற்ற கண்டமு மாகிெவம் பூதர்கள் இறப்பக்

549

90

விடுபி றங்கேல முதலிய இைடயிைட வட்டி
ீ

முடியுங் ைககளும் ஆகமும முகத்ெதாடு ெமாய்ம்பும்

548

89

பூதர் அங்கது ேநாக்கிேய தண்டமும் ெபாருப்பும்

மீ து ெசன்றிட விடுத்தலும் அைனயன விலக்கிச்

547

88

கடிது ெசன்றசு ேரந்திரன் இந்திரன் கரத்தின்

ெகாடிய வார்சிைல வாங்கிேய குணத்ெதாலி ெகாளுவப்

546

87

துஞ்சி வழ்அதி
ீ
சூரைன ேநாக்கிேய துகடீர்

விஞ்சு பூதர்தங் குழுவின்ேமற் ெசன்றனன் விைரவின்.
545

86

எற்று தண்டிைன அங்ைகயால் உக்கிரன் என்ேபான்

ெதற்ெற னப்புைடத் திடுதலும் நிலனிைடச் ேசர்ந்தான்

544

85

பாகன் தன்னுயிர் உலந்திட உைதத்துெவம் பைனக்ைக

நாகந் தந்திடு மதைலதன் வ சிைல நாைணக்

93

13
காகம் ேபாலெவௗ

ெளயிற்றினாற் கீ றிெவங் கைறேசர்

ேமகந் தாரணி மிைசஇழிந் தாெலன மீ ண்டான்.
551

94

இழிந்து மால்வைர ஒன்றுகீ ண் டசுர ந் தினாங்
கழிந்த சீர்த்தியான் மீ மிைச ஓச்சலுங் கரத்தின்

அழிந்த வில்லிைன நீத்துேவ ெறாருசிைல அதைனக்

குழிந்த கண்ணுைடப் பூதர்கள்

ெவருக்ெகாளக் குனித்தான்.

552

95

குனித்து நான்கிரு சுடுசரந் ெதாடுத்தைற கூவித்

தனித்து ேமல்வருங் கனகன்ஏ வியகி

சாய்த்துப்

புனிற்றி ளம்பிைற ெசக்கர்வான் நுைழந்ெதனப் புயங்கள்
பனித்தி டும்படி அழுத்தினன் ஆயிரம் பகழி.

553

பகழி ஆயிரம் படுதலும் ஆடகன் ைபயுள்

நிகழ நிற்றலும் ேவெறாரு வலவைன நிறுவிப்

புகழில் தானவன் ேதர்ெகாடு பூதர்ேமற் ேபாத

அகழு மால்வைர ஒன்ெறறிந் துன்மத்தன் ஆர்த்தான்.
554

யாயின உலந்தன காணாப்

புவனம் உண்ணிய நின்றேதார் கடவுள ேபால்வான்.

ெசந்து கிர்க்ெகாடி ேபார்த்ெதனக் குருதிநீர் ெசறிய

மந்தன் என்பவன் தாரகன் புதல்வன்ேநா வந்தான்.

99

வருத ேலாடும்ஆங் கவன்மிைச ஐயிரு வாளி

குருதி காலுற வழங்கலும் எ ெயனக் ெகாதியாய்
ப தி ேமவரத் தகுவேதார் பருப்பதம் பறித்துக்

கருதி ஏவினன் அவுணர்ேகான் அங்கது கண்டான்.
557

98

முந்து ெவங்கைண உலப்பில தூண்டலும் முந்நீர்

வந்த முற்றிலன் புவிமிைச இருந்தனன் ஆங்ேக

556

97

அவன்எ றிந்திடும் பருப்பதம் விைரவில்வந் தடர்க்கக்

கவன ெவம்ப

பவன ேவகத்தின் ேவெறாரு ேதர்மிைசப் பாய்ந்தான்

555

96

100

ெசன்று மார்ெபதிர் ஏற்றலும் வந்துழித் ெதறித்துக்

குன்று மீ ண்டுமற் றவன்புைட ேபாயது ெகாடிேயான்
ஒன்று ேபாலிய ஆயிரம் பகழிகள் உய்த்தான்

நின்று மந்தன் அங்கயர்ந்தனன்
சிங்கனும் ேநர்ந்தான்.

558

101

எடுத்து மால்வைர ஒன்றவன் உரத்தின்ேநர் எறியத்

தடுத்ெதார் வாளியின் அகற்றினன் அம ைடத் த யார்
விடுத்த ேதார்கைத எறிதலும் அவனது விலக்கித்

ெதாடுத்து நூறுேகால் அழுத்தினன்
சிங்கனும் ெதாைலந்தான்.

102

14
559

ஒழிந்த சாரதத் தைலவர்க ளியாவரும் உடன்ேற

அழிந்து நின்றனர் தாரகன் குமரன்ஆ சுகங்கள்

ெபாழிந்து மற்றுள பூதைர முடித்திடும் ேபாதில்

கழிந்த துன்ெபாடும் இலக்க ல் தண்டகன் கண்டான்.
560

தனது கார்முகம் வாங்கிேய தண்டகப் ெபயேரான்

முைனயி ருங்கைண ஆயிரங் ெகாடியவன முகத்தின்

நனிபு குந்திட விடுத்தலும் நடைலயுற் றிரங்கி

மனமெவ குண்டுபின் தன்ெபருஞ் சிைலயிைன வைளத்தான்.
561

குளத்தின் ேமற்பட விடுத்தலும் எழுந்தன குருதி

கிளத்து ேசாமுகன் தாரகன் மகன்எதிர் கிைடத்தான்.
எதிர்பு குந்தவன் அகலேமல் ஐம்பதிற் றிரட்டி

நுதிெகாள் ெவஞ்சரந் தூண்டினன் ேசாமுகன் ெநாடிப்பில்.

சில்லி யந்தனித் ேத ைன வலவைனச் சிைதப்ப

ஒல்ைல இங்கிவன் உயி ைன உண்ெகன உய்த்தான்.

எய்த்து மற்றவன் ேதர்மிைச மயங்கினன் இருப்ப

ஒத்த வன்ைமயன் விசயன்என் பவன்கடி துற்றான்.

நிசித ெவங்கைண ஆயிரம் உய்த்துேந

ல்லா

இைசயும் வில்ெலாடு நா ையத் துணிபட இறுத்தான்.

109

முற்று நூலுணர் பாகுயிர் உலத்தலும் முனியா

இற்ற நாெணாடு வார்சிைல துணியிைன ஏந்திக்
ெகாற்ற மார்அசு ேரந்திரன் மத்திைக ெகாண்டு

ெபாற்ைற அன்னதன் ேதர்விடு வலவனின் ெபாலிந்தான்.
567

108

விசயன் ஆங்ெகாரு ெகாடுமரம் வாங்கிேய ெவகுண்டு

அசுரர் இந்திரன் வலவைனத் தடிந்துமற் றவன்ைக

566

107

உய்த்த ேவல்அவன் அகலேமற் படுதலும் முயங்கி

நித்தன் ேவர்வுறு ேசாமுகற் கிைளயவன் ெநடுமால்

565

106

பல்ல வங்களா யிரமும்அத் தாரகன் பாலன்

ெமல்ல ேவெறாரு ேதர்மிைசப் பாய்ந்துேவல் ஒன்ைற

564

105

கதிர்ெத றுங்கைண அவுணர்ேகான் அழுத்தலுங் கவலா

அதிர்த ருந்தன ெதாண்சிைல வாங்கியா யிரமாம்

563

104

வைளத்து நாலிரண் டம்பிைனத் தண்டக மறேவான்
இைளத்து நின்றனன் ேதர்மிைச அன்னவற் கிைளேயான்

562

103

110

தகுவர் ேகான்ஒரு வலவைன நிறுவிேயார் தண்டம்

இகலும் வன்ைமயால் எடுத்தனன் அவன்மிைச எறியப்

புகுது ெமல்ைலயில் கண்ெடதிர் விசயனாம் புகேழான்

மிகவும் எல்ைலயில் சரங்கைளத்
தூண்டினன் விடுத்தான்.

111

15
568

ெதாட்ட ெதாட்டன கைணெயலாந் துகள்படத் ெதாைலத்து

மட்டு லாந்ெதாைட விசயன்மார் பகத்திைட வந்து

பட்ட காைலயில் அவன்றன திரதேமற் பைதத்து

விட்ட வில்ெலாடு குருதியுந் தானுமாய் வழ்ந்தான்.
ீ
569

112

விழுந்த காைலயில் இலக்க ல் ஏைனேயார் ெவகுண்டு

ெபாழிந்த வாளியால் தாரகன் மகெனாடு ெபாருேத

அழிந்தி யாவரும் இ ந்தனர் ேபாதலும் அதுகண்

டுழந்த துன்ெபாடு வரெமாய்ம்
ீ

பினன்விைரந் துற்றான்.

570

வரீ வாகுேவள் இைணயடி ேபாற்றிேய ெவகுண்ேடார்

ேகார ெவஞ்சிைல வாங்கினன் நாணாலி ெகாளுவி
யாரும் வானவர் வியபபுற அவுணர்கள் அயரத்

தார காசுரன் மதைலைய மைறத்தனன் சரத்தால்.
571

றிற்க டுஞ்சிைல ஒன்றிைன வைளத்தவன் மிைசேய

உைறத்த ெசம்புனல் இருவரும் இளங்கதிர் ஒத்தார்.

சூரர் இத்திறல் அண்ணல்ைகச் சிைலதைனத் துணிப்ப
கூர யிற்கைண ஆயிரம் விடுத்தனன் குறியால்.

பாகன் ஆவியுண் டிரதேமா டயங்கைளப் படுப்ப

வாைக இன்றிேய ேவெறாரு ேதர்மிைச வறியன்

ெபாருது ெவற்றிெகாள் வான்ெகாலாம் இனிெயனப் புகழ்ந்தார்
காத ருஞ்சுதன் சிம்புளின் சுதனிவன் கழறின்.

118

மாெறார் ேத ைடப் பாய்ந்தவன் ஒருதனு வைளத்து

நூறு ேகால்விடுத் தவன்இர தத்திைன நூறச்

சீறி வாெனழீஇ வரவா
ீ
குப்ெபயர்த் திறேலான்

ஆறு மாமுக முதல்வைனப் பரவிநின் றார்த்தான்.
576

117

ெவருவ ரப்ெபாருந் தாரகன் மதைலைய வரன்
ீ

அ ய அற்புத ேமாவவன் ெவன்றிடல் அவுணன்

575

116

ஏகும் வார்கைண தாரகன் மகன்சிைல இறுத்துப்

ேபாக ேலாடுமற் றன்னது கண்டனர் புலேவார்.
574

115

தார கத்திற லான்மகன் தூண்டிேயழ் சரத்தால்

வரன்
ீ
மற்ெறாரு கார்முகம் வாங்கிேய விடங்கால்

573

114

மைறப்ப ெமய்ெயலாங் குருதிெகாண் டிடலும்வல் லவுணன்

பிைறத்த ைலக்கைண ஆயிரம் அழுத்தினன் ெப தும்

571

113

119

உைறக ழித்துவாள் உருவிேய உம்ப ற் படர்ந்து

சிைறக ழித்திடும் வைரபுைர அவுணர்ேகான் ேதர்ேமல்

குைறக ழித்திடும் பணிகவர் மதிெயனக் குப்புற்

றிைறக ழிக்குமுன் அவன்றைனக்
ைகயிெலான் ெறறிந்தான்.

120

16

577

எறிந்த காைலயில் இற்றேதார் ைகத்தலம் இறலுங்

குைறந்த ைகயிைடச் சலசல இழிவன குருதி

ெசறிந்த நீலெவாண் கி தனக் ெகாருபுைட ெசன்ேற

உைறந்த ேதார்கரும் பணியழல் மணியுமிழ்ந் ெதாப்ப.
578

121

ைகய றுத்தலுந் தாரகன் தன்சுதன் கனன்று

ெமாய்யு ைடக்கைத ஒன்ெறடுத் தவன்மிைச ேமாத

ஒய்ெயனத் *திறல் ெமாய்ம்பினன் வாெனழுந் ெதாருதன்

ெசய்ய ெபாற்பதத் துைதத்தனன் அங்கவன் சிரத்தில்.
( * பா-ம் - திரள்.)

579

காமர் தாளினால் உைதத்துவிண் படர்தலுங் கண்டு

தூம மார்விழி யான்அசு ேரந்திரன் ெதாடர்ந்ேதார்

ேசம வாள்ெகாடு வாெனழ ேமைலேயான் சீறி

ஏம நாந்தகத் தால்அவன் தைலயற எறிந்தான்.
580

மறிந்து மற்றவன் மன்னுயிர் ேபாயது வான்ேமற்
அறிந்த தானவக் கடெலலாம் ஓடின அன்ேற.

124

மக்க ளாயினர் இருவரும் இறந்தது மைலந்து
பக்க ேமயின தாைனகள் இ ந்ததும் பாராத்

ெதாக்க ேபரழல் உலகட எழுந்தேதாற் றம்ேபால்

மிக்க சீற்றேமற் ெகாண்டனன் அண்டங்கள் ெவன்றான்.

582

123

எறிந்த ெசன்னியு மியாக்ைகயும் இப்ப ன் வழ்ந்து
ீ

ெசறிந்த விண்ணவர் ஆர்த்தனர் இன்னேதார் ெசய்ைக

581

122

125

சீற்ற ேமதகு காசிபன் மதைலேபார் ெசய்யும்

ஆற்ற லார்தைம அடுவனால் விைரந்ெதன மதித்துக்

காற்றின் முந்துெசல் ேத ைடக் கடிதுவந் ெதய்திக்

கூற்றின் ெவம்பசி தணிப்பேகார்

சிைலயிைனக் குனித்தான்.

583

வாணி ேபாற்றிடு சயமகள் வரமா
ீ
மடந்ைத

நீணி ைலப்பட ேவறுேசா பானத்தின் ெநறிேபால்

பூண ளாவிய ெபான்னவாஞ் சிைலதனிற் புணர்த்த

நாணின் ஓைதையக் காட்டினன் அணிவிரல் நகத்தால்.

584

127

கரங்ெகாள் வில்ெலாலி ேகட்டலும் பா ைடக் கணங்கள்

மரங்கள் சிந்தினர் சிக கள் சிந்தினர் மைலயும்
உரங்கள் சிந்தினர் வரமுஞ்
ீ
சிந்தினர் உடலுஞ்

சிரங்க ளானவும் பனித்திட ஓடினர் சிதறி.

585

126

யாண்டு மாகிேய இ ந்தனர் அல்லதிந் நிலத்தில்

வண்டு
ீ
ளார்சிலர் பைதத்துநின் றார்சிலர் வழ்ந்து
ீ

128

17
மாண்டு ளார்சிலர் மயக்கமுற் றார்சிலர் மற்றும்

ஆண்டு பன்னிரண் ெடாழிந்தில தவுணன்வில் அரவம்.
586

ேவதன் அஞ்சினன் மால்முடி துளக்கினன் விண்ேணார்

நாதன் அஞ்சினன் மறலியும் அஞ்சினன் நடுங்கிக்

ேகாதில் நல்லறம் அஞ்சின ஐவைக ெகாண்ட

பூதம் அஞ்சின உயிர்த்ெதாைக அஞ்சின ெபாருமி.
587

விஞ்சு பூதமீ ராயிர ெவௗ ளமும் ெவருவி

ந்துள ெவன்றால்

அஞ்சு பூதங்கள் அஞ்சுவ தற்புதத் தனேவா.

பா

டத்ெதாைக அழிதர அன்னது பார்த்துப்

மா

யிற்ெபாழந் திட்டனர் வைரகளும் மரமும்.

யற்பைடத் தைலவர்நூற் ெறண்மரும் புகுந்து

ெபான்னின் ெவங்கைண அவுணர்ேகான் முைறமுைற ேபாக்கித்

துன்னு பா டத் தைலவர்தம் யாக்ைகையத் துைளத்தான்.

133

முடிது ைளத்தனன் முகத்திைனத் துைளத்தனன் ெமாய்ம்ைபத்

ெதாைடயல் மார்பிைனத் துைளத்தனன் பாணிையத் துைளத்தனன்

கடிது ைளத்தனன் குறங்கிைனத் துைளத்தனன் கழல்ேசர்

அடிது ைளத்தனன் பா டத் தைலவரும் அயர்ந்தார்.
591

132

அன்ன ேவைலயிற் பத்துநூ றாயிர ேகாடி

தன்னு ைழப்புகும் வைரெயாடு தருக்கைளத் தடிந்து

590

131

சூரன் விற்ெபரு முழக்கிைனக் ேகட்டலுந் துளங்கிப்

ேபா

589

130

வஞ்சன் வார்சிைல நாெணாலி ேகட்டலும் மறத்தால்

எஞ்சி ேயயவண் நின்றிடா தி

588

129

134

துைளத்து ெமய்யிைன ெவஞ்சரம் ேபாதலுந் துயர்ெகாண்
டிைளத்து நின்றனன் அதிபலன் வக்கிரன் என்ேபான்

கைளத்து வழ்ந்தனன்
ீ
வச்சிரன் இரங்கினன் கபாலி

உளத்தின் வன்ைமய தழிந்தனன்

உன்மத்தன் உைலந்தான்.

592

135

நீடு குன்றிைன ேயந்திேய அச்சுதன் நின்றான்

ஓடு கின்றிலன் எதிர்ந்திலன் மாபலன் உைளந்தான்

வாடு கின்றனன் மதிசயன் ேமகனும் மருண்டான்
ஆடு றுந்துயர் அறிந்தனன் அண்டவா பரணன்.

593

ேமக மாலிஉ நடுங்கினன் சுப்பிரன் ெமலிந்தான்

காக பாதன்ெமய் பைதத்தனன் உதவகன் கவன்றான்

ஆகம வழ்ந்திடு
ீ
குருதியுள் அழுந்தினன் அசலன்

மாக வந்தன்ெநாந் திரங்கினன் அத்தி
594

136

மறிந்தான்.

பத்தி ரன்சிறி திைடந்தனன் உைடந்தனன் பதுமன்

எய்த்த ைசந்தனன் வியாக்கிரன் தனஞ்சயன் இ ந்தான்

137

18
மத்தன் ைவதுெவய் துயிர்த்தனன் பினாகிெமய் மறந்தான்

சித்தி ராங்கனுங் கனகனுந் துயர்க்கடல் திைளத்தார்.
595

ெநஞ்ச ழிந்தனர் மாலியும் நீலனும் ெநடுங்கண்

பஞ்ச ைடந்தனர் கும்பனும் நிகும்பனும் பைதப்புற்

றஞ்சி ஏங்கினர் சண்டியுந் தண்டியும் ஆவி

துஞ்சல் கூடினர் வாமனுஞ் ேசாமன்என் பவனும்.
596

138

139

ெவங்கண் உக்கிரன் எழுவதற் குரனிலன் ெவகுண்டான்

சிங்கன் ஓய்ந்தனன் சுேவதசீ

டன்மறந் தீர்ந்தான்

சங்க பாலன்வழ்ந்
ீ
துருண்டனன் நந்தியுஞ் சலித்தான்
பிங்க லன்உயிர்க் கின்றிலன்

உேராமசன் ெபயர்ந்தான்.

597

இைனய தன்ைமயால் இவர்முத லானநூற் ெறண்மர்

அனிக ேவந்தர்கள் ேபார்வலி இன்றிேய அழியத்

துைனய மற்றது கண்டுநூ றாயிரத் ெதாைகேயார்

கைனயும் வார்சிைல வாங்கிேய தூர்த்தனர் கைணகள்.
598

140

141

தூர்த்து மற்றவர் மாறுெகாண் டிடுவுழச் சூரன்

ேவர்த்து ெவங்கைண மா தூய் அைனயன விலக்கி

ஆர்த்து ெவஞ்சரம் ஆயிர ேகாடிெதாட் டங்கண்

மூர்த்தம் ஒன்றினில் அைனயவர்
சிைலகைள மு த்தான்.

599

142

மு த்து மற்றவர் வார்சிைல ெயடுப்பதன் முன்னம்

தி த்தும் ஆயிர ேகாடிெவங் கைணயிைனச் ெசலுத்திப்
ப த்தி றம்பல பூண்டிடுந் ேதர்கைளப் படுத்தி
உரத்தில் அன்னவர்க் கிலக்கமா
யிரங்கைண உய்த்தான்.

600

உய்த்த வாளிகள் ெநஞ்சுேபாழ்ந் திடுதலும் உைளந்ேத

எய்த்து வழ்ந்தனர்
ீ
இலக்கரும் அைனயகண் டிரங்கி

வித்த கங்ெகழு வரமார்த்
ீ
தாண்டனாம் விடைல

ைகத்த லங்ெகழு சிைலெயாடு ேநர்ந்தனன் கடிதின்.

601

144

வாங்கு வில்லினன் எறிந்தநாண் ஒலியன்வார் கடல்கள்

ஏங்கும் ஆர்ப்பினன் அவுணன்ேமற் கைணெயனும் எழிலி

தூங்கு வித்தலுஞ் சரங்கள்தூய் அன்னைவ ெதாைலத்துத்
தீங்க டுங்கைண ஆயிரம் நுதலிைடச் ெசறித்தான்.

602

143

145

ெசறித்த காைலயில் வரருள்
ீ
ெவய்யவன் ெசயிர்த்து

மறித்தும் ெவஞ்சரந் தூண்டேவ ஆயிரம் வாளி

குறித்து வசிேய
ீ
அவன்விடு கைணெயாடுங் குனிவில்

அறுத்து ரம்பிளந் தம்புெபய் தூணியும் அட்டான்.

146

19
603

அட்ட காைலயில் வரமார்த்
ீ
தாண்டன்உள் ளழுங்கிப்

பட்டு ளாெனன வழ்ந்தனன்
ீ
ப சது ேநாக்கி

ஒட்ட லான்வலி அடக்குவன் யாெனன உருத்து

விட்ட ேதெராடும் வந்தனன் அரக்கனாம் விறேலான்.
604

147

வந்த வரராக்
ீ
கதெனனும் நாமத்து வலிேயான்

ெகாந்து லாந்ெதாைட தூங்குதன் ெகாடுமரங் குனியா
ஐந்து நூற்றிரண் டடுசரந் துரந்திட அதுகால்

உந்தி ஆர்த்தனன் அவுணர்ேகான் ஒராயிரங் கைணகள்.
605

148

முட்டு ெவங்கைண வரராக்
ீ
கதெனனும் ெமாய்ம்பன்

ெதாட்ட வாளிைய விலக்கிஅங் கவன்சிைல துணிக்க

ெநட்டி ருஞ்சுடர் வாளெமான் ேறந்திநீள் விசும்பில்

எட்டு மாதிரக் க களும் ெவருவஆர்த் ெதழுந்தான்.
606

149

விண்ெண ழுந்தவன் அவுணர்ேகான் நின்றிடும் வியன்ேதர்க்

கண்ணில் வாவிேய ஆங்கவன் ெகாண்டகார் முகத்ைதத்
துண்ெண னச்சுடர் நாந்தகத் ெதறிதலுஞ் சூரன்

வண்ண வார்சிைல முடிந்தில ெதாடிந்தது மணிவாள்.
607

ெநடிய வாட்பைட இற்றிட விறலுைட நிருதன்

ெதாைடயல் மார்பகத் ெதற்றுவான் முயறலுஞ் சூரன்
பைடயி ழந்திடும் வலியிலற் ெகால்வது பழிெயன்

றடியின் ேமற்படுத் ெதறிந்தனன் அண்டேமற் ெசல்ல.

608

திரக்கம் எய்திேய வழந்தனன்
ீ
புவிமிைச இதுகண்
கரக்க வசிவந்
ீ
ேதற்றனன் மேகந்திரன் கடிேயான்.

வரன்
ீ
மற்றது சிந்தினன் பகழிகள் வசிச்
ீ

சா

வட்டம தாய்வர அவுணனுந் தக்ேகான்

153

தி யும் வட்டைண முைறயினாற் சரமைழ சிதறி

வருதி றத்தினால் ஐயம தாவவர் வடிைவ

ஒருதி றத்தருந் ெதௗ கிலர் உணர்ந்திட அற்ேறா

இருதி றத்தரும் வரமா
ீ
மேகந்திரர் என்றால்.
611

152

சூரன் அங்கது விலக்கிேய கைணமைழ துரப்ப

ேதைர வட்டைண வந்தனன் சிலீ முகஞ் சிதறி.
610

151

அரக்கர் வரைன
ீ
அவுணர்ேகான் எறிந்திட அலமந்

டுரக்க டுங்கைண மா கள் ஒன்னலன் ேதரும்

609

150

ஆள

ேகாள

154

க்குடன் வந்தவன் அத்துைண அழன்று

க்குடன் வந்தவன் விடுசரங் குைறத்துத்

தாளின் முப்பது மருமமீ திருபது தடம்ெபாற்

ேறாளின் முப்பது கைணவிடுத் தவன்வலி ெதாைலத்தான்.

155

20
612

வலிெதா ைலந்தவன் வழ்தலும்
ீ
மாக்களின் ெதாைகேமல்
புலிய ைடந்ெதன அவுணர்ேகான் உரப்பினன் புகலும்

ெமலிவில் ஆற்றலன் வரதீ
ீ
ரன்ெனனும் ெவய்ேயான்

சிைலகு னிந்திடப் பகழிவான் நிமிர்ந்திடச் ெசன்றான்.
613

156

ெசன்ற வரதீ
ீ
ரன்விடு கைணெயாடு சிைலைய

ஒன்ெறா ராயிரம் வாளியால் வட்டிேய
ீ
உயர்ந்த

குன்ற மன்னேதார் ேதைரேயழ் கைணயினால் குைறப்ப

நன்று நன்ெறனாத் தண்டெமான்

ெறடுத்துேமல் நடந்தான்.

614

157

நடத்த லாகிய எல்ைலயில் பகழிேயார் நான்கு

ெதாடுத்து மற்றவன் ஏந்திய தண்டிைனத் துணித்துத்

தடத்த மார்பினும் ெமாய்ம்பினும் ஏழிரு சரங்கள்

விடுத்து மண்மிைச வட்டினன்
ீ
யாைரயும் ெவன்றான்.
615

158

ஆன காைலயில் வரமா
ீ
மேகசனாம் அடேலான்

கூனல் வில்லினால் அ திவன் தன்வலி ேகாடல்

மான மார்திறல் ெமாய்ம்பற்கும் எனமனம் வலியா
ஊனும் ஆவியும் கவர்வேதார்

ெதய்வேவல் உய்த்தான்.

616

159

ேவல்வி டுத்துழிக் கண்டவன் ெவஞ்சிைலக் குனித்துக்
ேகால்வி டுத்தலும் ஆயிரம் அன்னைவ குைறத்துச்

சூல்வி டுத்திடும் எழிலிபால் மின்வரும் ெதாடர்பின்

மால்வி டுத்திடா அவுணன்மார் புற்றதவ் ைவேவல்.

617

160

உற்ற ேதாெர கம் நுண்டுக ளாகிவிண் ணுலவிச்
சுற்று மாதிரஞ் ெசன்றது சூரன்ேமல் வரன்
ீ

மற்ெறார் தண்டிைன விடுத்திட எடுக்குமுன் வல்ேலார்

ெசாற்ற சாபத்தின் முந்தும்ஏழ்

கைணயிைனத் ெதாடுத்தான்.

618

161

ஏெழ னப்படும் பகழயும் மேகசனாம் ஏந்தல்

பாழி ெமாய்ம்பிைனப் பாழிய தாகேவ படுத்த

வழல்
ீ
உற்றதங் கவன்உடல் உணர்ச்சிகள் வந்த
ீ

சூழு கின்றேதார் மன்னுயிர் அைடந்தது து யம்.
619

மேகசன் என்பவன் மயங்கலும் மற்றது ேநாக்கிக்

கேகசன் ேமல்வரும் இராகுவின் அவுணைனக் கனன்று
நேகசன் மங்ைகேயாடிகலிேவங் கடகி

நண்ணுங்

குேகசன் ஏவல்ெசய் வரேக
ீ
ச ெயதிர் ெகாண்டான்.

620

162

எதிர்பு குந்தவன் வணக்கிேய நாெணாலி ெயறிந்த

துதிெகாள் வார்சிைல தன்ைனேயழ் கைணயினால் துணியா

163

21
அதிகு ரல்மணித் ேதைரநூ றம்பினால் அறுத்து

நுதிெந டுங்கைண அழுத்தின் ஆயிர நுதலின்.
621

ஆயி ரங்கைண நுதலிைட அழுத்தஅம் புவியில்
பாய்த ருங்குரு திப்ெபரு நதிெயாடு பாய்ந்து

ேசயி ருங்குவ ெடான்றிைனச் ெசங்ைகயால் பறித்து
மாைய தந்திடு மதைலேமல் விடுத்தனன் மன்ேனா.
622

பறித்ெத டுத்துேமல் வசிய
ீ
பராைரயங் குன்றம்

அறுத்து மார்பினூ றயிற்கைண அழுத்தினன் அம்மா.

உரம்பு குந்திட வரேக
ீ
ச மனம் உைளந்து

பரம்பு குந்திடும் அவுணர்ேகான் ேதர்மிைசப் பாயா

அடித்த காைலயில் வரேக
ீ
ச தன தங்ைக ெவடித்த
துடித்து யிர்ப்ெபாடு ேத ைட மறிந்தனன் துயரால்.
வரீ ேகாள

சூரன் மற்றிவற் ெகால்வது பழிெயனச் சூழா
வா

திக்கிைட எறிந்தனன் விண்ணவர் மருள.

பரந்த பாற்கடல் எறிதலும் வழ்ந்தவன்
ீ
பைதப்புற்

புரந்த ரப்ெபய்

வாைகயான் ஏற்ெறதிர் புகுந்தான்.

ஆற்றல் ெவங்கைண ெசா ந்துேபார் ெசய்வேனல் அவற்ைற
கூற்று வன்பைட ெதாட்டனன் அவுணைனக் குறுக.

171

குறுகும் அப்பைட வரத்திைன ேநாக்கிேய ெகாடிேயான்

முறுவல் ெசய்தனன் ஆங்கதற் ெகதிருற முரணால்

உறுவ ேதார்பைட ெதாட்டிலன் இகழ்ந்திட உவன்ேமல்

மறலி தன்பைட பட்டுமாய்ந் திட்டது வரத்தால்.

629

170

ஏற்ெற திர்ந்திடு வரமா
ீ
புரந்தரன் என்பான்

மாற்றி ெவன்றிடும் என்ைனயும் இவெனன மதித்துக்

628

169

றரந்ைத எய்திேய எழுந்துவிண் ெணறியின்மீ ண் டணுகி
மு ந்த தம்மினங் கூடினன் அங்கதன் முன்னம்

627

168

பைதத்துமான் ேத ைட வழச்
ீ

ஓர்ைக யால்அவன் தைனெயடுத் தச்சுதன் உறங்கும

626

167

வடித்த விற்பைட அவுணர்ேகான் மருமத்தின் வலிதாய்

தாெமனக் கீ ண்டது விண்டது ேசா

625

166

கரம்பு குந்திடுங் குனிசிைல உமிழ்ந்திடுங் கைணகள்

வரம்பு குந்தகுன் றன்னமார் பத்திைட அடித்தான்.
624

165

எறித்த ருஞ்சுடா த் தபனனுஞ் ேசடனும் இரங்கப்

ெவறித்த ருந்ெதாைட அவுணர்ேகான் விசிகெமான் றதனால்

623

164

தண்ட கன்பைட மாய்தலுஞ் சயங்ெகழு மகவான்

முண்ட கன்பைட எடுத்தனன் ெதாடுப்பதன் முன்னம்

172

22
கண்ட கன்சிைல வாங்கிநூ றாயிரங் கைணைய

விண்ட கன்ெபரு மார்பகந் திறந்திட விடுத்தான்.
630

நிறந்த ருஞ்சுடர்க் கைணபுகுந் துரத்திைன ெநறியாத்

திறந்து ேபாயின வரமா
ீ
புரந்தரன் ெசங்ைக

உைறந்த நான்முகப் பைடெயாடுஞ் ேசா நீ

உமிழ்ந்து

மறிந்து மாய்ந்தனன் வந்தனன் வரர்தம்
ீ
மறலி.
631

சூர ராஞ்சிைல வல்லவர் நமெரலாந் ெதாைலயும்
வரீ ராந்தகன் வந்தனன் அந்தகன் ெவருவ.
சார்ங்கம் அன்னேதா

ஈர்ங்க ரும்ெபன அ படு சிைலகுனித் ேதற்றுக்
கார்ங்க ரும்புய லாெமன நாெணாலி காட்டிக்

ேவர்ப்ெப டுத்தனர் அமரர்கள் விஞ்ைசயர் விண்டார்

பார்ப்ெப டுத்தி

கின்றன ேகசரப் பறைவ.

ேசாைன மா ையக் கைணகளால் விலக்கிேய சூரன்
தானும் ஆயிரம் பகழிெதாட் டன்னைதத் தடுத்தான்.
தடுத்த காைலயில் அவுணர்ேகான் சினவிமுத் தைலேசர்

விடுத்த பல்லவம் யாைவயுஞ் சிந்திேய விைரந்த.

179

விைரந்து ேபாய்விறல் அந்தகன் ேத ைன வட்டிக்
ீ

கரந்த னிற்சிைல ஒடித்துவ ீ ரத்திைனக் கலக்கி

உரந்த னிற்புகுந் துணர்வுண்டு ேசா நீர் உகுத்துப்

புரந்த ரற்குளந் துணுக்குறப் ேபாயது புறத்தில்.
637

178

வடித்த வச்சிரச் சிலீ முகம் ஆயிரம் வல்ேல

எடுத்து விட்டிட வரரந்
ீ
தகன்றமக் ெகதிரா

636

177

ஆன காைலயில் வரரந்
ீ
தகன்விடும் அம்பின்

ஊனும் ஆவியுங் கவருமா யிரங்கைண உய்ப்பத்

635

176

ஆப்ெப டுத்தலும் அஞ்சினன் கதிரவன் அங்கம்

சீர்ப்ெப ைடக்குலம் அலமரக் கின்னரஞ் சிந்திப்

634

175

வலியதாய் மாமதன் தனுவாம்

கூங்ெகா டுங்கைண சிதறிநின் றார்ப்பிைச ெகாண்டான்.
633

174

தீர ராந்திறல் அவுணர்கள் பூதராஞ் சிைதவார்
நீர ராஞ்ெசருச் ெசயலிது நன்ெறன நிகழ்த்தி

632

173

180

விறல்ப ைடத்திடும் அந்தகன் கைணபட வழ்
ீ ந்து

மறல்ப ைடத்திட ஆங்கது ேநாக்கிேய மனத்தின்

உறல்ப ைடத்திடு ெசற்றமும் மானமும் உைகப்பத்

திறல்ப ைடத்திடு ெமாய்ம்பினான்
அவுணன்ேமற் ெசன்றான்.

638

அ கள் அச்சுறும் வரவா
ீ
குப்ெபயர் அறிஞன்

இரதம் ஊர்ந்துவந் ேதற்றலும் ஆங்கவன் எழில்ேசா

181

23
உருவ ேநாக்குறா ஒற்றனாம் இவெனன உன்னிப்

ெப து ெவஞ்சினம் எய்திேய அவுணர்ேகான் ேபசும்.
639

எமது வரமா
ீ
மேகந்திரஞ் சாடிஎண் ணில்லாத்

தமைர அட்டைன தாைனகள் அளப்பில தடிந்தாய்

குமரர் தங்கைளக் ெகான்றைன நின்னுயிர் ெகாண்ேட

அம ன் ஆற்றைல இன்ெறாேட முடிக்குவன் அம்மா.
640

182

183

பற்று பட்டிைம பயிற்றிேய அைமச்ச ன் பன்னி

ஒற்ற னாகிேய இன்னும்வந் தாெயனின் உய்தி

மற்ற ேதகடன் வார்சிைல பிடித்தைன மாண்டாய்

இற்ைற ைவகேலா நின்னுயிர்க்
கிைழத்தநாள் என்றான்.

641

184

தூதும் ஆகுவன் அைமச்சனும் ஆகுவன் துன்னார்

மீ து ெவஞ்சமர் ஆற்றுவன் இன்னமும் ேவேலான்

ஓதி டும்பணி யாைவயுஞ் ெசய்குவன் உலகில

ஏதும் வல்லன்யான் ேவண்டுேபா
642

பு தியால் என்றான்.

என்று வரேனா
ீ
திடுதலும் எ ந்தன நயனம்

தின்ற வாெளயி றிதழிைன உேராமங்கள் சிலித்த

துன்று சீற்றமுள் ெளழுந்தது சூரனாம் அவுணன்

குன்ற மன்னவிற் குனித்தனன் நாெணாலி ெகாண்டான்.
643

186

சிைலப னித்திடக் குனித்திடு காைலயிற் ெசம்ெபான்

மைலப னித்தன பாரகம் பனித்தன வானேதாய்

அைலப னித்தன அண்டமும் பனித்தன அங்கண்

தைலப னித்தனன் அரவினுக் கிைறயவன் தானும்.
644

185

187

ேவறு

அம்முைற ேவைலயில் ஆடல்ெகாள ெமாய்ம்பின்
ெசம்மல்த னாது ெசழுங்கர முற்ற

ைமம்மலி வார்சிைல வன்ைமயின் வாங்கிக்

ெகாம்ெமன நாெணாலி ெகாண்டனன் ஆர்த்தான்.
645

ஆர்த்திடு ேபெராலி ஆங்கவன் வாங்குஞ்

சீர்த்தனு ஆர்ப்ெபாடு ெசன்றிடு காைல

மூர்த்தம ெதான்றினின் முச்சக ைவப்பும்

ேபர்த்ெதன ேவெபயர் குற்றன அன்ேற.
646

188

189

அங்கது காைலயில் ஆயிர ேகாடி

துங்கெந டுங்கைண தூர்த்தனன் ஆர்ப்பப்
புங்கவ னுக்கிைள யான்புய ெலன்ன

ெவங்கைண வசி
ீ விலக்கினன் நின்றான்.

190

24
647

விலக்கிய காைல ெவகுண்டிவன் ஆவி

கலக்குவன் என்று கடுஞ்சரம் ெவய்ேயான்
இலக்கம் விடுத்திட ஏந்தல் தடுத்தான்

ெகாைலக்கைண ஆயிர ேகாடி ெதாடுத்ேத.
648

ெவற்றிெகாள் வான்பினும் ெவங்கைண ேகாடி

ெசற்றெமா ேடெசறி வித்திடு காைல

மற்றைவ சிந்தினன் வாளிகள் நூறு

ெநற்றியில் விட்டனன் நீள்புய வரன்.
ீ
649

ெமய்ச்சரம் நூறும் விளிந்துபின் விண்ட

உச்சியின உற்றெபான் ஊசிகள் என்ன.
நூறயில் வாளி நுதற்கிைட ெசன்று

ஈறுெச யாதிவன் யாக்ைகைய என்றான்.

துன்றுபல் ேகாடி ெசா ந்திட ெவய்ேயான்

ஒன்றுடன் ஏழ்கைண ஒண்புயம் உய்த்தான்.

ெமாய்ம்பினன் ெமாய்ம்புற மூழ்கியுள் ளுற்ற

உம்பர் ெவருக்ெகாள ஓடிய மாேதா.

ஆடல்ெகாள் ெமாய்ம்பினன் அவ்வசு ேரசன்

பாடுறு ேதர்விடு பாகர்தம் ெமய்யில்

197

அலகில் ெநடுங்கைண ஆகம் அழுந்த

வலவர்கள் ஆற்ற வருந்தின ராகிப்

புலெவாடு ேசா

புறத்தில் விளங்க

இலவம லர்ந்ெதன யாரும் இருந்தார்.
655

196

ஓடிய ேவைல யுைளந்திடு ெநஞ்சன்

ேகாடிபல் ேகாடி ெகாடுங்கைண விட்டான்.
654

195

அம்பிரு நான்கும் அைணந்துடன் ஆடல்

ெசம்புனல் உண்டு ெசழும்பிடர் ேபாழ்ந்ேத

653

194

என்றிடும் வரன்
ீ
இதற்பினும் வாளி

வன்றிறல ெவங்கைண யாலைவ மாற்றி

652

193

மூறில னாகி உறுந்திறல் ேநாக்கி

ஆறுமு ேகசன் அயற்பைட அல்லால்

651

192

அச்சுத னாம்அவு ணன்குளம் எய்தி

வச்சிர மாகிய மால்வைர ஒன்றின்

650

191

198

அங்கது ேநாக்கி அழன்றசு ேரசன்

ெசங்கைண ஐம்பது தீெயன ஓச்சி

ெவங்கண் விறற்புயன் ேமதகு ேதைரப்

ெபாங்குைள மாெவாடு ெபாள்ெளன அட்டான்.

199

25
656

அட்டிடு காைல அடற்புயன் ஆங்ேகார்

வட்டைண யாழிெகாள் ைவயம ேதறி

ெநட்டழல் வாயு ெநடும்பைட தன்ைனத்

ெதாட்டனன் ஆங்கது சூரன் அறிந்தான்.
657

200

ேவறு

வறாகிய
ீ
அசுரர்கிைற மிகமூரல் பைடத்து

மாறாகெவார் பைடெதாட்டிலன் வ வில்ெலாடு நிற்பர்

சூறாவளி அழல்மாப்பைட சூரன்மிைச தாக்கி

ஊறாயின நூறாயிரம் உதிராயின பிதிராய்.
658

காற்றின்பைட கன்லின்பைட கண்டம்பல வாகக்

கூற்றின்பைட கதி ன்பைட கூடத்ெதாடுத் திடலுஞ்

சீற்றங்ெகழு சூரன்மிைச ெசன்ேறயைவ தாமும்

ஏற்றந்தைன இழந்ேதகடி திறந்திட்டன அன்ேற.
659

சரணந்தனில் வருசத்திகள் தருைமந்த ல் தைலவன்

முரணங்ெகாடு ெகாடிேயான்உர ெமாய்ம்பிற்புக விடுத்தான்.

வயுற்றன
ீ
அதுகாைலயில் வரங்ெகழு
ீ
ெமாய்ம்பன்
ேபாயப்பைட யவன்ெமய்யிைட புகுந்ேதெபாடி யான.

நண்ணான்ெபரு விறல்கண்டனன் நனிவிம்மித னாகி

கண்ேணான்பைட ெயாடுகூட்டுபு கடிதிற்ெசல விடுத்தான்.

205

விடுக்குற்றிடும் அயன்மால்பைட விைரந்ேதசினம் வங்கி
ீ

அடுக்குற்றிடும் உருமுப்புைக அழல்கால்பல பைடகள்
மடுக்குற்றிடு புண த்ெதாைக வகுத்ெதவ்வைக யுலகு

நடுக்குற்றிட அவுணற்ெகதிர் நடந்திட்டன மாேதா.
663

204

விண்ேணார்பைட இைவயாைவயும் விளிவாதலும் வரன்
ீ
மண்ேணாடுயிர்த் ெதாைகயாைவயும் வகுத்ேதான்பைட நளினக்

662

203

ஏற்றைவ அவுணர்க்கிைற இருேதாளுரம் எய்தி

மாயப்பைட அவுணப்பைட வல்ேலெசல விடுப்பப்

661

202

அருணன்பைட மறலிப்பைட அழிெவய்தலும் அம்ைம

வருணன்பைட நிருதிப்பைட மகவான்பைட மூன்றும்

660

201

206

ஆண்ேடவரும் அயன்மால்பைட அவுணன்தட மார்பங்

கீ ண்ேடகுதும் என்ேறஅவன் கிளர்தான்அக லத்தின்

மூண்ேடசின ெமாடுதாக்கிய முழுமாமணி வயிரச்

ேசண்ேடாய்கி

துைளப்பான்முயல்

சிைறவண்டின ெமனேவ.

664

207

மாேயான்பைட உலகந்தரு மைறேயான்பைட அவுணத்

தீேயானுரந் தனிற்பாய்ந்து திருத்ெதால்வலி சிந்தி

மீ ேயாங்கிய அசுேரசரும் விண்ேணார்களும் ேநாக்கி
ஏேயாெவன வைசெயய்தி இ ந்திட்டன அன்ேற.

208

26

665

மீ ளுற்றைவ இ யுஞ்ெசயல் விழிதீயுற ேநாக்கி

நீளுற்றிடு திறல்ெமாய்ம்பினன் நிமலன்வர முன்னிக்

ேகாளுற்றிடு ெபரும்விம்மிதங் ெகாண்டுற்றிட அண்டம்

ஆளுற்றிடும் அவுணர்க்கிைற நைகெசய்திைவ அைறவான்.
666

முத்ேதவ ன் முதலாகிய மூவாமுதல் வரத்தால்

எத்ேதவர்கள் பைடயுய்க்கினும் எைனெவல்கில எந்தப்
புத்ேதள்பைட விடினும்ெமதிர் ெபாரேவஒரு பைடயும்

உய்த்ேததைட விைனெசய்கிலன் அவற்றின்வலி உணர்ேவன்.
667

ஊன ீத்திடு தவிண்ணவர் உலகம்புகழ் அயன்மால்

ேதன ீத்ெதாைக தைசயீெதனச் ேசருந்திறன் அன்ேற.

பு ந்திட்டெதார் வயெமான்றிைல ெபாள்ெளன்றும் ேமவி

எ ந்திட்டன க ந்திட்டன இைடந்திட்டன அல்லால்.

பல்வன்ைமயும் பிறவாகிய பைடவன்ைமயும் இயல்பாம்
ெகால்வன்எனக் காலந்ெத

கூற்றாெமன நின்ேறன்.

ஒன்னார்களில் தைலவன்வலி உணர்ேவெனன உன்னாத்

ெதான்னாள்எயில் மூன்றட்டருள் தூேயான்பைடக் கலத்ைத

214

விடுங்காைலயின் இைறவன்பைட விடம்ெவங்கனல் அசனி
ெகாடுங்காலிருள் கதிர்ெவய்யவன் கூற்றம்பல கூளி

ெதாடுங்கார்முகச் சரமா கள் சூலம்புைட சுற்ற

அடுங்காலமி ெதனேவெநடி தார்த்துற்றைத யன்ேற.

672

213

என்னாவசு ரன்ெசப்பலும் இைளேயான்இனி ஒன்றால்

மன்னாரருள் பு சிந்தைன வழிபாட்ேடாடு விடுத்தான்.
671

212

வில்வன்ைமெகாள் சரவன்ைமயும் விண்ேணார்பைடக் கலத்தின்

ெதால்வன்ைமயுங் கண்ேடயுைனத் ெதாைலவில்பைட ஒன்றால்

670

211

ெத ந்திட்டைன நீேயாச்சிய திறல்ெவம்பைட என்பால்

மு ந்திட்டன மறிந்திட்டன முடிந்திட்ன ெபாடிந்ேத

669

210

தான ீத்துள பைடெயன்னிைட சார்கின்றெதார் தன்ைம
மாநீத்தெம லாமுண்டிடு வடைவத்தழல் அதைனத்

668

209

215

உறுகின்றெதார் பைடேநாக்கினன் உரமுற்ெறனக் குைடந்ேத

இறுகின்றெதார் பைடமற்றல ஈசன்பைட ஈதால்

ெபறுகின்ற அப்பைடயாலிது பிைழெசய்குவல் என்னாச்

ெசறுகின்றெதா ரவுணர்க்கிைற

சிவன்ெறால்பைட எடுத்தான்.

673

216

ஊேறற்றிடு தன்சிந்ைதயின் உறுபூசைன நிரப்பி

ஆேறற்றிடு சடிலத்தவன் அடல்மாப்பைட ெதாடுப்ப

நீேறற்றிடு ெமாய்ம்பன்விடு நிமலப்பைட எதிர்ேபாய்

மாேறற்றமர் பு ந்திட்டது ைவயத்தவர் ெவருவ.

216

27

674

ேவறு

காண்டகு நுதல்விழிக் கடவுள் மாப்பைட

ஆண்டைவ இரண்டும்நின் றாடல் ஆற்றிேய

மாண்டிடும் உலெகன வானம் ேபாற்றிட

மீ ண்டன ஒல்ைலயில் விட்டு ேளார்கள்பால்.
675

அன்னது ேநாக்கிேய அசுரர் ேமைலேயான்

இன்னைவ ெகால்லுனக் கியன்ற வன்ைமகள்

உன்னுயிர் இன்னினி ஒழிப்பன் காண்ெகனாத்

தன்ெனடுஞ் சிைலவைளஇச் சரங்கள் சிந்தினான்.
676

தன்ெபருஞ் சிைலயிைனத் தானும் வாங்கிேய

ெபான்புைன அலங்கலம் யுத்து வள்ளேல.

முத்தைல ெநடுங்கைண மூைவந் ேதவிேய

வித்தக ெமாய்ம்புைட வரீ வாகுவின்

இைலயுைட ேவலிைன ெயடுத்து வசலுந்
ீ
மைலயிைடக் குறுகிேய மற்ற திற்றேத.

மற்றுள கடவுளர் வலியுங் ெகாள்வேதார்
ெவற்றிெகாண் டுலவிய வரீ வாகுேமல்.

திண்ைமெகாள ப றைலச் ேசடன் பாங்குளார்

வண்மணி கறங்கிட மணித்தண் டுற்றேத.

224

ெவங்கைத வருதலும் வரீ வாகுேவார்

ெசங்கைத எதிருறச் ெசலுத்தி நிற்றலும்

அங்கைத நீறுெசய் தவன்றன் மார்பிைடத்

துங்கைத தன்ெனாடு துண்ெணன் ெறய்திற்ேற.
682

223

எண்மெரா ெடான்றிேயார் இயற்ைகத் தாகிேய

உண்மலி யார்ப்புடன் ஒழுகிச் ெசன்ெறன

681

222

இற்றுழி அவுணர்கள் இைறவன் மாலயன்

கற்ைறயங் கதிர்மணிக் கைதெயான் ேறார்ச்சினான்

680

221

சிைலயது துணிதலுஞ் சீறி வரேனார்
ீ

ெதாவறு வரம்ெபறு சூரன் மார்ெபனும்

679

220

அத்தகும் எல்ைலயில் அவுணர் மன்னவன்

ைகத்தல வில்லிைனக் கண்ட மாக்கினான்.
678

219

துன்புறு அடிக்கைண சூரன் சிந்தலும்

முன்புற ெநடுஞ்சரம் முகிலின் தூவினான்

677

218

225

ேமக்குயர் ெபருஞ்சின வரீ வாகுவின்

மாக்கிளர் அகலேமல் வயிர மாக்கைத

தாக்கலும் விண்டது தாைரச் ெசம்புண ீர்

ேதக்கிய நதிகளில் திைரத்துச் ெசன்றேத.

226

28

683

ஆழ்ந்திடு ேசா யன் அவுணன் தண்டினால்

ேபாழ்ந்திடு மார்பினன் புைகயும் ெநஞ்சினன்

தாழந்திடும் விறலினன் தளரும் யாக்ைகயன்
வழ்ந்தனன்
ீ
அமரர்கள் ெவருவி ேயாடேவ.
684

ஆற்றலின் றாகிேய அண்ணல் வழ்தலும்
ீ

ேமற்றிகழ வலவனாம் விசாலி என்பவன்

ேதற்றுறு பான்ைமையச் சிந்தித் ேதார்புைட

காற்ெறனத் ேதர்ெகாடு கடிது ேபாயினான்.
685

ேபாந்திடு காைலயில் புலம்பி வழந்துளான்
ீ

காய்ந்தனன் ெசன்றனன் கணத்தின் தாைனேமல்.

ெசன்றனன் கைணமைழ சிதறிக் ேகாறலும்

என்றிைன அைடந்திடு பனியின் ஈட்டம்ேபால்.

நீக்கமில் இராயிர நீத்தத் தாைனயும்

ேநாக்கினன் பன்னிரு ேநாக்கங் ெகாண்டுளான்.

231

ஆண்டது ேவைலயில ஆறு மாமுகன்

பாண்டிலந் ேதர்மிைசப் பாைக ேநாக்குறா

ஏண்டகு சூரன்ேமல் இரதம் ஒய்ெயனத்

தூண்டுதி என்றனன் சுரர்கள் ேபாற்றேவ.

689

230

தாக்கிகல் வரருஞ்
ீ
சயங்ெகாள் ெமாய்ம்பனும்

ஊக்கிய வலியழிந் துைடந்த தன்ைமைய

688

229

ெபான்றிடா வரத்தினான் பூத ேசைனேமற்

நின்றைவ இ ந்தன ெநடிய தீங்கதிர்

687

228

மாய்ந்திடுஞ சரதமாம் என்று மாறிலான்

ஆய்ந்தனன் சிைலனித் தப்பு மா தூய்க்

686

227

232

ேவறு

இைணஅறு முருகன் இவ்வா றிைசத்தலும் இைனய ேதாரா

உணர்வுறு பவனன் என்னும் ஒருதனிப் பாகன் நகர்

கணமணி ெசறிந்த ெபாற்பிற் காமரு கடவுட் ேடைரத்

துைணயறு சூரன் முன்னர்த் துண்ெணனத்
தூண்டி உய்த்தான்.

690

233

ஆயது காைல தன்னில் அவுணர்ேகான் அநந்த ேகாடி

ஞாயிறு திரண்ெடான் றாகி ஞாலேமல் இருைள ஓட்டிச்
ேசயுயர் விசும்ைப நீங்கிச் ெசருநிலத் துற்ற ெதன்னத்
தூயேதார் குமரன் ேபா ல் ேதான்றிய
ேதாற்றங் கண்டான்.

691

முண்டக மலர்ந்த தன்ன மூவிரு முகமுங் கண்ணுங்

குண்டல நிைரயுஞ் ெசம்ெபான் மவுலியுங் ேகால மார்பும்

234

29
எண்டரு கரமீ ராறும் இலங்ெகழிற் பைடகள் யாவுந்

தண்ைடயுஞ் சிலம்பும் ஆர்க்குஞ்

சரணமுந் ெத யக் கண்டான்.

692

235

சூெரனும் அவுணர் ேகாமான் ெதால்ைலநாள் ேநாற்ற வாறும்

பா ைட முடிவின் றாகிப் பல்லுகம் இருந்த வாறும்

ஆரணம் அறிதல் ேதற்றா ஆறுமா முகத்ெதம் ைமயன்

ேபெரழில் உருவம் ேநாக்கிப் ெபரும்பயன்
ேகாடற் ேகேயா.

693

236

எஞ்சலில் அவுணர் ெசம்மல் இங்ஙனம் அமர தாற்றித்

துஞ்சிெலன் ெதாைலவுற் றாெலன் தூயவா லறிவின் மிக்ேகார்
ெநஞ்சினும் அளத்தற் ெகாண்ணா நிருமலக் குமர மூர்த்தி

ெசஞ்சுடர் வடிவங் கண்டு தீவிைன
நீங்கி உய்ந்தான்.

694

237

பூவுல கண்ட ெமல்லாம் புரந்திடுஞ சூரன் தன்ைனத்

தீவிைன யாளன் என்ேற ெசப்புவர் சிறப்பின் மிக்க

மூவிரு முகத்து வள்ளல் முன்னவர்வந் ெதய்தப் ெபற்றான்

ஆவிவன் தவத்திற் கன்றி அறத்திற்கும்
முதல்வன் அன்ேறா.

695

238

இன்னமும் முனிவர் ேதவர் யாவரும் இைனயன் என்ேற

உன்னருந் தைலைமத் தாகும் ஒருதனிக் குமரன் தன்ைனத்

தன்னிரு விழியாற் கண்டான் தானவர்க் கிைறவன் என்றால்

அன்னவன் தவத்தின் ேபற்ைற ஆரறிந்
துைரக்கற் பாலார்.

696

ெபாருசமர் விைளப்பான் ேபாலப் ெபாருக்ெகனப் ேபாந்து சூரன்

இருவிழி தன்னிற் காண்பான் எளிதுதன் வடிவங் காட்டி

அருளது பு ந்தான் என்னின் ஆதியங் குமரன் மாயத்

திருவிைள யாடல் யார்க்குந் ெத கில ேபாலு மன்ேற.
697

240

சிந்ைதயால் அறிதற் ெகாண்ணாத் திருவுரு விழியாற் கண்டு

முந்துதான் நின்ற சூரன் முழுதுல கடுவான் நின்ேறான்

ைமந்தனாம் இவெனன் றுன்னி மனத்தினில் ெவகுளி தூண்டக்

கந்தேவள் தன்ைன ேநாக்கி இைனயன கழறல் உற்றான்.
698

239

241

ேவறு

ேசைன யாய்நிைனச் சூழந்தவர் ெசருவலி அழிந்து

ேபான ேபானேதார் மாதிரந் ெத ந்தில பூத

மான வரரும்
ீ
அழிந்தனர் சிைலத்ெதாழில் வல்ல

ஏைன ேயார்களும் என்ெனாடு ெபாருதனர் இறந்தார்.
699

இற்ற நின்ெபரும் பைடக்ெகலாந் தைலவனாய் என்பால்

ஒற்று வந்துள வரனும்
ீ
ெபாதுயிர் ஒழிந்தான்

242

30
மற்று நீெயாரு பாலேனா என்ெனாடு மைலந்து

ெகாற்றம் எய்துதி நன்றுநன் றுன்னுளக் குறிப்பு.
700

243

ேமல தாகிய நின்னுைடத் தாைதயும் விண்ணும்

ஞால மும்பு ந் துதவிய நான்முகத் திைறயும்

மாலும் ெவஞ்சமர் பு திறங் கருதிலர் மற்ேறார்

பாலன் வல்ைலெகால் என்ெனாடு
ேபார்த்ெதாழில் பயில.

701

முந்ைத நாள்வலி இல்லேதார் அடுக்கலும் முன்யான்
தந்த ெசல்வத்தின் மயங்கிய தாரகா சுரனும்

புந்தி நீங்கிய அவன்பைடத் தைலவரும் ேபால

ைமந்த என்ைனயும் நிைனந்தைன ேபாலுநின் மனத்தில்.
702

ஆக்கம் உன்னைல ெபருமிடல் உன்னைல அடலின்
ஊக்கம் உன்னைல சிறுவநீ ெபருஞ்சமர்க் குற்றாய்.

246

கமல ேமலுைற பகவனும் மாயனுங் ககனத்

தமரர் ெசம்மலும் மாதிரக் கிழவரும் அழுங்கச்

சிைமய மங்ைகயும் இரங்குற என்ெனாரு சிைலயால்

இைமெயா டுங்குமுன் நின்வலி அழிக்குவன் என்றான்.
704

245

ேதக்கு சீ ேனன் வரத்தியல் உன்னைல சிைதயா

வக்கம்
ீ
உன்னைல பைடத்திறம் உன்னைல ெவம்ேபார்

703

244

247

ேவறு

சூரெனன் றுைரெபற் றுள்ள ெதால்ைலேயான் இைனய தன்ைம
வரமுந்
ீ
திறலுஞ் சீரும் ெவகுளியுங் ெகாண்டு ெசப்ப
ஆரருள் உருவாய் நின்ற ஆதியங் குமரன் ேகளா

மூரலுஞ் சிறிது ேதான்ற இத்திறம் ெமாழிய லுற்றான்.
705

248

ெவற்றியும் உைடயம் ஆற்றல் மிகுதியும் உைடயம் ேமன்ைம

பற்றியும் உைடயம் எண்ணில் பைடகளும் உைடயம் வயாப்
ீ

ெபற்றியும் உைடயம் தாைனப் ெபருங்கடல் உைடயம் என்று

மற்றினி அகந்ைத ெகாள்ேளல் மாற்றுதும்
வல்ைல மன்ேனா.

706

வரமிகு சிறப்பி ேனைம மழவிளங் குமரன் ெகால்ேலா

ெபாருதுெவன் றிடுவான் வல்லன் என்றுநின் புந்தி ெகாண்டாய்

ெபா துநீ மடைவ மாேதா பிரான்தனி ெநற்றி நாட்டத்

ெதாருசிறு ெபாறிேய அன்ேறா உலெகலாம் அடுவ தம்மா.
707

249

250

அறிவுைட முதியர் என்றும் ஆண்டிைன ேயார்கள் என்றுஞ்

சிறியவர் ெப யர் என்றும் திருத்தகு வளத்தர் என்றும்

வறியவர் என்றும் வரர்
ீ
மதிக்கிலர் யாவ ேரனும்
விறல்வலி பைடத்து ேந ன் ெவஞ்சமர்
விைளப்பர் அன்ேற.

251

31

708

நூற்றுடன் எட்ட ெதன்ன நுவலுறும் உகத்தின் காறும்

ேபற்றுடன் இனிது ைவகும் ெப யநின் வலிைய இன்ேன

ேதற்றம துறாத ெகாள்ைகச் சிறியநம் வன்ைம தன்னால்

ஊற்றுைடப் பாலிற் புக்க உைறெயன அடுதும் என்றான்.
709

252

ேவறு

என்னு முன்ெவகுண் டவுணர்ேகான் இருநிலந் தன்ைன
முன்ன ளந்தவன் ேபால் அண்ட முகடுேதாய் வுற்ற

ெகான்ென டுஞ்சிைல ஒன்றிைனக் கரத்ெதாடு குனிப்ப

அன்ன பான்ைமையக் கண்டனன் ஆதியங் குமரன்.
710

253

மால யன்சுரர் பல்லியம் இயம்பிவாழ்த் ெதடுப்ப
ஆல மார்வனத் ெதம்பிரான் ஆடிய அந்நாள்

ேமைல மூதண்ட முகடுற எடுத்தேதார் வியன்தாட்

ேகாலம் என்னஓர் ெநடுஞ்சிைல ெயடுத்தனன் குமரன்.
711

254

அடற்ெப ருந்திறல் சண்டிதன் ெபருமிதம் அடக்கிப்
படித்த லந்தைன அருளுவான் ஆடல்ெசய் பரமன்

எடுத்த ேசவடி பகிரண்டம் அட்டிட இயல்பால்

தடுத்த ெசங்ைகேபால் குனித்தனன் அறுமுகன் தனுைவ.
712

255

குனித்த வில்லிைடக் குமரேவள் நாெணாலி ெகாண்டான்

அைனத்தும் அண்டங்கள் உைடந்தேபர் ஓைதேபால் அவுணன்

சினத்து மாறுதன் குணத்திைச எடுத்தனன் ெசகத்தில்
பனித்த டங்கடல் யாவுமார்த் துைடந்திடும் ப சின்.

713

256

அள்ளி ைலப்பைட அவுணர்ேகான் அடுசர மைழதூய்

வள்ளல் தன்ைனயுந் ேதைரயும் உலைகயும் மைறப்பத்

ெதௗ ளி திங்கிவன் விஞ்ைசெயன் ெறந்ைதசிந் தித்துக்

ெகாள்ைள ெவங்கைண துரந்தைவ யாைவயுங் குைறத்தான்.
714

குைறத்த காைலயில் சினவிேய பின்னருங் ெகாடுநஞ்
சுைறத்த ெபாற்கைண பலெதாட வாளிகள் ஓச்சி

அறுத்து மற்றைவ குமரேவள் அவுணர்ேகான் தன்ைன

மைறத்து விண்ெணறி மாற்றினன் பகழிமா மைழயால்.
715

258

ஆன பான்ைமேசர் பகழியின் படலிைக அவுணன்

ேசாைன வாளியால் துணித்திைட வட்டிேய
ீ
சுரர்தஞ்

ேசைன காவலற் கண்டனன் விைனத்தைன சிந்தி

ஞான நாயகத் தாணுைவக் காணுநற் றவர்ேபால்.
716

257

259

கண்டு தீயவன் பத்துநூ றாயிரங் கைணகள்

அண்ட நாயகன் குமரன்ேமல் விடுத்தலும் அவற்ைற

எண்ட ருஞ்சர மா யால் விலக்கியீ ேரழு

புண்ட ருங்கைண உய்த்தனன் ஆங்கவன் புயேமல்.

260

32

717

கயப்ெபா ருப்பிைன உ த்தமால் வைரதரு காைள

வயப்ெபா ருப்ப்பிைன அடுகைண சூரனாம் வலிேயான்
புயப்ெபா ருப்பிைன எய்திேய துைளத்தில புைரதீர்
அயப்ெபா ருப்ைபயுற் றடல்ெபறா
அழலவன் கதிர்ேபால்.

718

மாைய தன்மகன் வச்சிர யாக்ைகயின் வலிைய
நாய கன்திரு மதைலகண் டழெலழ நைகத்துத்
தீய வன்பினும் விடுவேதார் சரெமலாஞ் சிந்தி

ஆயி ரங்கைண யால்அவன் சிைலயிைன அறுத்தான்.
719

261

262

சிைலயி ைனத்துணித் திடுதலும் அவுணர்ேகான் ெசயிர்த்து
மைலயி ைனத்தடிந் தவன்மிைச மலரயன் தந்த
இைலய யிற்பைட ஒன்றிைன எறிதலும் ஈேரழ்

ெகாைலயு ைடக்கைண தூண்டிேய
அன்னைதக் குைறத்தான்.

720

ஏறு ேசவகத் தவுணர்ேகான் அயிற்பைட இறலும்

ேவெறார் கார்முகம் வாங்கினன் சரமைழ வசி
ீ

மாறு மாறவன் ெதாடுந்ெதாடுங் கைணெயலாம் மாற்றி

ஆறு மாமுகன் புயத்திேலழ் வாளிெதாட் டார்த்தான்.
721

ெவங்க ைணத்ெதாைக பரஞ்சுடர் உருவமாம் விமலன்
ெபாங்க னற்றிரள் பட்டேதார் பூைளேபான் றனவால்.
ெமாய்யி ருங்கைண பட்டுநீ றாதலும் முருகன்

ெசய்ய ேதைரயும் ஆயிரங் கைணயினால் சிைதத்தான்.

பூழி ஆதலும் அரசனுக் ேகமமாய்ப் ேபாந்த

ஊழி நாயகன் தன்சர மைழயினால் ஒழித்தான்.

267

ேசம மாகிேய நின்றிடு ேதெரலாஞ் ெசவ்ேவள்

காமர் வாளியால் சிைதத்தலும் அன்னது கண்டான்

தூம ெவங்கனல் தூண்டிய விழியுைடச் சூரன்

ஏம மாகிேய ெகாண்டிடு சூலெமான் ெறறிந்தான்.

725

266

ஆழி பூண்டிடும் இரதமும் அங்ைகயிற் சிைலயும்

ஏழி ரண்டுநூ றாயிரந் ேதைரயும் இைமப்பின்

724

265

ெவய்ய சூர்வலி நன்றுநன் றாெலன ெவகுளா

ஐயி ரண்டுவான் பகழியால் அவன்சிைல அறுத்துச்

723

264

ெசங்க திர்ப்பைக தன்ைனமுன் உதவினான் ெசலுத்தும்
துங்க மிக்கேதாள் புக்குநுண் தூளிய தாகிப்

722

263

நண்ண லன்விடு முத்தைலப் பைடையநாற் கைணயால்

பண்ண வன்திரு மாமகன் இருதுணி படுத்துத்

268

33
துண்ெண னக்கைண ஏழினால் அவன்குைட துணியா

அண்ண லஞ்சுடர் முடிையேயார் கைணயினால் அறுத்தான்.
726

மணிப டுத்திய மவுலிைய அறுத்தபின் வலிேயான்

பணிப டுத்தெமய் எங்கணும் பகழிகள் ேபாக்கி

அணிப டுத்திேய புைனதரு மதாணிகள் அைனத்தும்

துணிப டுத்தினன் மைறகளுந் துணிந்திடற் க ேயான்.
727

மான வன்ைமயில் குைறந்தது ேநாக்கிமா டுள் ள

ேசாைன யாப்பைட வழங்கிேய குமரைனச் சூழ்ந்தார்.

ேகழில் பல்பைட வசிேய
ீ
ஆர்த்துடன் கிளர்ந்து

சூழும் ெவய்யவர் தாைனையக் கண்டனன் ெதான்னாட்

ெபாருதி றற்ெபருந் தாைனையப் ெபாள்ெளன அடுவான்
ப தி யம்பைட ெதாட்டனன் இரவியிற் படர.

இலகும் ெவய்யவன் நடுவுநாள் யாமத்தின் ஏகி

மைலயும் வசிய
ீ
பைடகளுந் துணித்தது மன்ேனா.

274

ேமனி லாவிய ேதர்கைளத் துணித்திடும் ெவங்கண்

மான யாைனக ளியாைவயும் துணித்திடும் வயமாத்

தாைன யாைவயும் துணித்திடுஞ் சம ைனத் தாங்குஞ்

ேசைன காவலர் யாைரயும் துணித்திடுந் திகி .
732

273

அலகில் ேப ருள் அட்ெடன ஆழிேபாய் அவுணர்

தைலயும் ஆகமுங் ைககளும் அடிகளுந் தடந்ேதாள்

731

272

குருதி ேவற்பைட ெகாண்டவன் தன்புைடக் குழுமிப்

கருதி யாங்ெகாரு கரத்தினில் இருந்திடு கடவுட்

730

271

ஏழு ேநமியும் எறிந்துேம ருைவவைளந் ெதன்னக்

பூழி யாகேவ அவுணரூர் அட்டவன் புதல்வன்.
729

270

ஆன காைலயில் சூரபன் மாெவனும் அரசன்

ேசைன காவலர் நாற்பைட தன்ெனாடுஞ் ேசர்ந்து

728

269

275

அரந்து ணித்தவாள் அவுணர்கள் அடுசமர் உன்னின்

உரந்து ணித்திடும் இகழின்நாத் துணித்திடும் உரப்பில்

சிரந்து ணித்திடும் பைடெதாடு முயற்சிகள் ெசய்யிற்
கரந்து ணித்திடும் எதிர்ந்திடில்
துணித்திடுங் கழல்கள்.

733

குைடது ணித்திடும் கவ கள் துணித்திடும் ெகாடியின்

ெதாைடது ணித்திடும் ேதர்நிைர பூண்டமான் ெதாைகயின்

இைடது ணித்திடும் அவுணர்தங் கரங்களின் இருந்த

பைடது ணித்திடும் துணித்திடும் பல்லியத் ெதாைகயும்.
734

276

ெகாற்ற மிக்கேதார் ேகால்ெகாடு வலியுைடக் குலாலன்

சுற்றி விட்டிடு திகி யின் விைரெவாடு சுழன்று

277

34
பற்ற லார்ெபருந் தாைனையப் ப றுணி படுத்தி

ஒற்ைற ேநமியம் ெபரும்பைட தி ந்ததால் உலவி.
735

ேபார ழிந்திடும் அவுணர்தம் உடற்குைற புைகயாச்

ேசா

வன்னியா அதனிைடத் துணிந்துவழ்
ீ ப யும்

ேதரும் யாைனயும் அவிகளா எம்பிரான் திகி

வரீ மாமகம் ஒன்றியற் றுவெதன விளங்கும்.
736

வஞ்ச கத்ெதாடு மாயமாம் ேப ருண் மாற்றி
ெசஞ்சு டர்க்கதி ராயதால் அறுமுகன் திகி .

இச்சு தன்தனி ஆழிெசன் றாடுறும் இயல்ைப

அச்சு தன்கரத் ேதந்திய ேநமிகண் டதைன

ஆர்த்த தாைனநூ றாயிர ெவௗ ளமு மைடய

வார்த்ைத யால்அைவ முழுவது மாற்றிய வாேபால்.

பாடு சுற்றிய அவுணர்ேகான் தாைனையப் படுத்து

காடு முற்றவுந் தனிபடர்ந் துண்டேதார் கனல்ேபால்.
ைகம்ம லிந்திடு குைடபல காம்பிைட துணிந்து

ெசம்மல் ெகாண்டமர் தாமைரக் காடுேபால் திகழும்.
அழுங்கல் ெகாண்டேதார் க ப

வழங்கல் இன்றிவழ்ந்
ீ
தவிந்திடு கேளவரம் மலிதல்
ஒழுங்க தாகிவந் தாயிைடத் ெதாக்கவா ெறாப்ப.

285

அகல்வி சும்புகா ெறாங்கிய கேளவரம் அதன்பால்

ெஞகிழி ெகாண்டவாய்ப் ேபயின நிணனுண்டு சி த்து

மிகவும் ஆர்ப்ெபடுத் தீண்டுவ மின்னிேய இடித்து

முகிலி ருங்கணம் முதுவைரச் சாரல்ெமாய்த் ததுேபால்.

743

284

அவுணர்ேபர் அனிகம்

தழங்கு ெதண்டிைர உலகுள சயிலங்கள் அைனத்தும்

742

283

ெமய்ம்ம லிந்திடு விழுநிணச் ேசற்றிைட வழ்ந்து
ீ

ெபாம்மல் ெகாண்டுநிற் புறுவன பூவலர் தடத்திற்

741

282

ஆடல் உற்றேவற் பண்ணவன் அலர்கதிர்ப் ப தி

ேமாடு ெபற்றெதால் புகெழாடு மீ ண்டது முளிபுற்

740

281

தீர்த்தன் உய்த்திடு ேநமியம் ெபரும்பைட ெசருவில்

மூர்த்தம் ஒன்றினில் துணித்தது மூவிரு முகத்ேதான்

739

280

நச்சு தன்னிடத் தமைலைய இருத்திய நம்பன்

ெமச்சு தன்ைமயிற் புகழ்ந்தது விம்மித ேமவி.
738

279

ெவஞ்ச மாத்ெதாழில் பு தரும் அவுணைர வட்டி
ீ

எஞ்ச லுற்றிடுங் குருதியம் ெபருநிறம் எய்திச்

737

278

ைமயல் யாைனயும் அவுணர்த மியாக்ைகயும் மற்றும்

ஒய்ெய னக்ெகாடு குருதியம் ேப யா ெறாழுகல்

286

35
ெசய்ய ேதார்பணி கருங்கடல் மைறத்தல்சிந் தித்து

ெவய்ய நஞ்சுமிழ்ந் திருநிலம் படர்தல்ேபால் விளங்கும்.
744

மாணி ைலப்படு ேபய்சில கேளவர வைரேபாய்ச்

ேசாணி தப்புனல் ஆறுபாய்ந் திடஅதன் துவைல

ேசணி லத்துளார் அ ைவயர் புைனகைல ெதறிப்ப

நாணல் உற்றனர் பூப்ெபன நைகப்பெரன் றுன்னி.
745

வல்ைல யிற்கிளர்ந் தார்த்தலும் வலியினால் தம்ைம

எல்ைல யில்லைவ வந்தஎன் றி யுமால் இரவி.

காடு தன்னிைடப் புகுந்துதந் தைலமிைசக் காட்டி

ஆடல் யாைனயின் கேளவரங் குத்துவ அடுேபா

வட
ீ லுற்றிடு வயவர்க்குத் தம்முயிர் மீ ட்டுங்

ஆட லுற்றிடும் உடற்குைற அநந்தேகா டிகளால்.

முைனயில் வந்தடல் ெசய்தைத உணா ந்திலன் முன்சூழ்

மனம ருண்ெடாரு தமியனாய் நின்றனன் வலிேயான்.
நீண்ட தன்ெனாரு ேவற்பைட உய்த்துநீக் கினேனா

ஈண்டு தாைனைய முடித்தெதவ் வாறிவ ெனன்றான்.
ேத

ேப
ஏ

பா
751

292

பாண்ட ரங்கம தியற்றுவான் பைடயின்வட்
ீ டினேனா

மாண்டு ேபாகெவன் ெறாருெமாழி தன்னின்மாற் றினேனா

750

291

இைனய ெவல்ைலயில் எம்பிரான் எ கதிர்ப் ப தி

கைனயி ருங்கடற் பைடெயலாம் பட்டவா கண்டு

749

290

நீட லுற்றசீர் அவுணர்ேகான் ஆைணயால் நிலேமல்

கூட லுற்றிடு திறெனனக் கூளிைக ெகாட்ட

748

289

நீடி விண்படர் ெகாடிசில நிமிர்கவந் தத்தின்

ரூடு காக்ைகயின் முகரும்வந் தார்ெகாெலன் றுைரப்ப.
747

288

ெசால்ல ருந்திறல் அவுண ல் சிலர்தைல துணிந்து

அல்லல் ெசய்திடு ேகாளிரண் டல்லைத அைவேபால்

746

287

293

ழந்தனன் சிைலயதும் இழந்தனன் திறல்ேசர்

ழந்தனன் தாைனகள் இழந்தனன் ெபரும்பூண்

ழந்தனன் மவுலியுங் கவிைகயும் இழந்தான்
ழந்திடு மன்னர்ேபால் நின்றனன் படிேமல்.

294

நின்றி டுந்திறல் அவுணர்ேகான் ெநடுஞ்சினம் ெநஞ்சில்
துன்ற மார்பகம் வியர்த்திட முடித்தைல துளக்கி
நன்று நன்ெறாரு பாலகன் வலிெயன நைகயா

ெவன்றி நான்முகன் பைடக்கலம்
எடுத்துேமல் விடுத்தான்.

752

ேவறு

சூர்ப்புயல் அன்னெதார் சூரன் விடுக்கும்

295

36
மாற்படு ேபாதன் வயப்பைட ெசன்று

பாற்படு ெமல்ைல பரஞ்சுடர் ெசங்ைக

ேவற்பைட ெசன்று விழுங்கிய தன்ேற.
753

விழுங்குதல் கண்டனன் ெவய்யவன் ெநஞ்சம்

அழுங்குதல் ெசய்தனன் அச்சுத மூர்த்தி

வழங்கிய ெதால்ைல வயப்பைட ஏந்தி

முழங்கழல் என்ன முனிந்துடன் விட்டான்.
754

மட்டறு கண்ணர்தம் மாலுரு ஈன்று

கிட்டிய காைல கிளர்ந்திடும் ஔ ேவல்

அயன்பைட தன்னுடன் அம்புவி ேகள்வன்

கயம்படு சூரது கண்டுவிம் முற்றான்.
கறுத்திடு கின்றெதார் கந்தர வள்ளல்
ெதன்று மனத்திற்

குறித்னன் மாைய ெகாடுத்தருள் ேகாமான்.

ெமய்ப்பைட தன்ைன விடுப்பது ேதற்றி
ஒப்பறு சீர்த்தியன் ஒய்ெயன உய்த்தான்.

முத்தைல ேவற்பைட மூர்த்திகள் ேகாலம்

ெமய்த்தழல் வசி
ீ விைரந்தது மாேதா.

வடிய
ீ
ேவெயன வழ்ந்தயர்
ீ
வுற்ற
நீடிய ேநமியின் நின்றிடு ெசந்த

303

படித்தலம் ெநக்கது பல்வைக ேமகம்

இடித்ெதாைக சிந்தி இ ந்தன பானுத்

துடித்தது திங்கள் சுழன்றது ேமரு

ெவடித்த திடந்ெதாறும் விண்டதிவ் வண்டம்.
761

302

ஆடியல் யாைனக ளாயின எட்டும்

ஓடிய ேசடனும் உட்கி உைலந்தான்.
760

301

அத்தகு ெவம்பைட ஆடல் இயற்றும்

எத்திைச தன்னினும் ஈண்டுற ஆர்த்து

759

300

முப்புரம் நீெறழ மூரல் விைளத்ேதான்

அப்பைட ஏந்தி அருச்சைன நீரால்

758

299

விறற்பைட தன்ைன விடுத்திடின் யாேர

மறுத்திடு வார

757

298

சயம்புைன ெசம்மல் தனாதருள் நீரால்

வியன்பைட தன்ைனயும் ேவற்பைட உண்ணக்

756

297

விட்டிடு மாயவன் ெவம்பைட ஏகி

அட்டது தன்ைனயும் ஆர்ந்தது மன்ேனா.
755

296

இலக்கர் நடுங்கினர் ஏைனய வரர்
ீ

கலக்க மைடந்தனர் காண்டகு பூதர்

304

37
மலக்கம ெதய்தினர் மற்றிது தன்ைன

விலக்க
762

தாெலன ஓடினர் விண்ேணார்.

புடவி முதற்புவ னங்கள் அைனத்தும்

ெநாடிவைர ெசல்லுமுன் ெநாய்ெதன மாய

முடிவ தியற்றிடு மூர்த்திதன் நாமப்

பைடவர அன்னது பா
763

த்தனன் வள்ளல்.

சிந்ைத பு ந்ெதாரு ெசங்ைகைய நீட்டி

தந்தவன் வாங்கிய தன்ைமய ெதன்ன.

307

ெபற்ற முயர்த்த ெபருத்ைக நாமக்

ெகாற்ற ெநடும்பைட ையக்கும ேரசன்

பற்றிெயார் பாணி ப த்தனன் நின்றான்
மற்றது கண்டனன் மாயவள் ைமந்தன்.

765

306

எந்ைததன் மாப்பைட ஈெதன ஐயன்

வந்திடும் அப்பைட பற்றினன் மாேதா

764

305

308

ேவறு

விட்ட விட்டேதார் பைடக்ெகலாம் ேவறுேவ ெறான்று

ெதாட்டி லான்அத னாலது மாற்றுதல் துணியான்

கிட்டும் எல்ைலயில் அைவெயலாங் கவர்ந்தனன் ேகடில்

அட்ட மூர்த்திேசய் என்பது காட்டினன் அம்மா.
766

என்ெனா ேடெபாரற் கிவனலால் ேவறிைல இைனேயான்

தன்ெனா ேடெபாரற் கியானலா திைலயிது சரதம்

அன்ன பான்ைமயின் எனக்குேந ராம்இவன் அலது

பின்ைன யாருளர் தமியனுக் குவைமயாப் ேபச.
767

310

மான ேவற்பைட வன்ைமயும் விற்ெறாழில் வலியும்

ஏைன யாயுள வன்ைமயுங் கண்டனன் இனிேமல்

பானல் வாய்ைமந்தன் ெசய்வது பார்ப்பெனன் றுன்னி

ேமான மாகிேய நின்றனன் அவுணர்கள் முதல்வன்.
768

309

311

ெபாருளின் நீர்ைமயால் புைனகலன் மாற்றலிற் புவிேமல்

இருளின் நீ ைமயாய்த் ேதான்றிேனான் அற்புத ெமய்தி

மருளின் நீர்ைமயால் நின்றது ேநாக்கிேய வள்ளல்

அருளின் நீர்ைமயால் இைனயன
மாற்றங்கள் அைறவான்.

769

312

இந்தி ரன்தனி மதைலைய இைமயவர் தம்ைம

அந்த மில்பகல் சிைறயிைடப் படுத்தைன அதற்கா

முந்ெதா ெராற்றைன விடுத்தனம் ஆங்கவன் ெமாழியுஞ்
சிந்ைத ெகாண்டிைல விடுத்திைல அமரர்தஞ் சிைறயும்.

313

38
770

அன்ன தன்ைமயால் ஈண்டியாம் வந்தனம் அம ல்

தன்ைன ேந லா திருந்திடு தாரகன் தன்ைன

முன்னம் அட்டிடு முைறெயன நின்ைனயும் முனிவால்

இன்ன ைவகேல அடுதுெமன் ேறகினம் மீ ண்டும்.
771

ஈண்டு நின்புைட ஈண்டிய இலக்கம்ெவௗ

ளத்து

நீண்ட தாைனயும் நின்சிைல வன்ைமயும் நின்னால்

தூண்டல் உற்றிடு ெதய்வதப் பைடகளுந் ெதாைலந்து

மாண்டு ேபாயது கண்டைன வறியனாய் நின்றாய்.
772

314

315

ெநடிய தாரகற் ெசற்றேவல் இருந்தது நின்ைன

அடுதல் இங்ெகாரு ெபாருளுமன் ற துமற் றன்றால்
பைடயி ழந்திடு நின்னுயிர் உண்டிடில் பழியாய்

முடியு ெமன்றுதாழ்க் கின்றனம்
தருமத்தின் முைறயால்.

773

316

பன்னு கின்றெதன் பற்பல விண்ணுேளார் பலரும்

துன்னு ெதால்சிைற விடுத்திேயல் உன்னுயிர் ெதாைலேயம்

அன்ன தன்ைமேய மறுத்திடின் ஒல்ைலநாம் அடுதும்
என்ைன ெகால்லுன ெதண்ணங்கள்
உைரத்தியால் என்றான்.

774

317

ேவறு ேவறுநின் றுலெகலாம் அளிப்பது ெவ கி

ஆறு மாமுகம் பன்னிரு ெசங்ைகெகாண் டருள்ேவான்

ஊறு ேசர்அவு ணன்றனக் கிைனயன உைரப்ப

மாெறார் வாசகஞ் ெசாற்றிலன் உளத்திைவ மதிப்பான்.

775

பைடயி ழந்தனன் இவெனன உன்னிேய பாலன்

இைடெத

ந்தனன் ேபாலேவ இைமயவர் யாப்ைப

விடுதி என்னவும் வல்லனா யினன்விளி வில்ேலன்

அடலும் ஆற்றலுந் ெத ந்திலன் பிள்ைளைம யதனால்.
776

மன்ற லந்ெதாைட அறுமுகன் வரம்பிலா ைவகல்

என்றும் மாய்ந்திடா ஒருவரம் ெபற்றிடும் என்ைன.

320

ெதாழுத குந்திரு மவுலியுங் கவிைகயுந் துணிய

இழிவ தாகிேய தமியன்நின் றம யற் றிடினும்

அழிவ தில்ைலயால் ஆவது மிைலபுகழ் அதனால்

பழிய ெதான்றுறும் அங்கது பாதுகாத் திடுேவன்.
778

319

நின்று ேபரமர் பு யநான் வறிதுநின் றிடினுங்

ெகான்றி டுந்ெதாழில் வல்லேன தந்ைதமுன் ெகாடுக்க

777

318

ேவற்று நீர்த்தடங் ெகாள்வைத அன்றிெவௗ

321

ளங்கள்

ஊற்று நீர்ப்ெபரும் புண ையக் ெகாள்வதற் குறுேமா

ஏற்ற தாைனையப் பைடகைளத் ெதாைலப்பேத அன்றி
மாற்று ேமாெவன தழிவுறா வரத்ைதயும் ைமந்தன்.

322

39

779

என்ைன அங்கவன் முடித்திடல் அ யதா லியானும்

அன்ன வன்றைன இத்துைண ெவல்வதும் அைனத்ேத

ெதான்ன கர்ப்ெபரு வளத்ெதாடும் பைடெயாடுந் துன்னிப்

பின்னர் வந்தமர் இயற்றிேய ெபருந்திறல் ெபறுேவன்.
780

வைசய தன்றிது ெசருச்ெசய்ேவார் பற்பகல் மைலந்து

விைசயம் எய்தினும் ேமன்ைமயாம் வியப்புமாம் ேமலுந்

திைசவி ளங்குறு புகழுமாம் யானுமிச் ெசய்ைக

இைசவ ேதகடன் அறிஞர்தஞ் சூழ்ச்சியும் இ ேத.
781

ஒன்ெறார் மாையயின் மந்திரந் தன்ைனயுள் ளுறுத்தி
ெபான்றி கழ்ந்திடும் மேகந்திரக் ேகாயிலுட் ேபானான்.

325

மைறந்து ேபாயசூர் முயற்சிைய மன்னுயிர் ேதாறும்

உைறந்த நாயகன் கண்டனன் ஒருதனிச் ெசவ்ேவல்

எறிந்து மற்றவன் உயிர்ெகாள நிைனந்திலன் இன்னும்

மறிந்து தீயவன் உய்யுேமா ெவனுந்திரு வருளால்.
783

324

என்று பற்பல சூழ்ச்சிகள் மனத்திைட எண்ணி

நின்ற மன்னவன் ஒல்ைலயின் மைறந்தவண் நீங்கிப்

782

323

326

ேவறு

ஆய ேவைலதனில் ஆறுமு கன்பால்

மாயனும் மயனும் வானவர் ேகாவும்
ஏய ேதவர்களும் யாவரும் எய்தித்

தூய வந்தைன யுடன்ெசால லுற்றார்.
784

என்று காசிபன் இடந்தனில் வந்தான்

அன்று தான்முத லாவசு ேரசன்

ெவன்றி ேயெகாடு வியப்ெபா டிருந்தான்

உன்ற ேனாடுெபாரு ேதானன் இன்ேற.
785

நீடு சூரனுடன் நீஅமர் ெசய்தல்

ஓடுேமா ெபாருதும் உய்திறம் உண்ேடா.

329

துங்க முற்றுைடய சூர்தைன ேவலான்

மங்கு வித்திடுதி மற்றதன் முன்னம்

அங்க வற்ெகதிர் அருஞ்சமர் ஆற்றல்

எங்கண் ைவத்துைடய இன்னருள் அன்ேறா.

787

328

ஆடேல அலைத ஆங்கவன் ஆவி

ேகாடல் சிந்ைதயிைட ெகாண்டைல என்னின்

786

327

330

என்றி யம்புதலும் எந்ைத வினாவி

நன்று நன்ெறன நைகத்தினி நம்முன்

ெசன்று நின்றுசமர் ெசய்திடின் வல்ேல

ெவன்று சூர்முதைல வட்டுது
ீ
ெமன்றான்.

331

40

788

ஆடல் ேசரும்அவு ணன்சமர் ஆற்றா

ேதாடி னாரும்உறு கண்ணுள ராகி

வடி
ீ னார்கெளௗ வழ்ந்தயர்
ீ
வாரும்

கூடி னார்குமர ேவள்புைட வந்தார்.
789

சங்க மாகியுறு சாரதர் ஆேனார்

எங்கள் நாயகைன எய்தி இகற்சூர்

மங்குல் வானிைட மைறந்தது ேதரா

அங்கண் ஞாலமைல வுற்றிட ஆர்த்தார்.
790

நக ன் இம்மதில் வட்டி
ீ

மகிழ்ந்து மீ ண்டிடுதும் வம்மின ெமன்றார்.

தம்மி னங்கெளாடு சாரதர் ேமேலார்

டிம்ெம னக்கடி ெதயிற்புறம் உற்றார்.

ெகாற்ற வரன்அதி
ீ
ேகாரன் மருங்கிற்

திண்டி ேப தி பிைலப்பைற ஆர்ப்பத்

மண்டு ேபார்பு ய வந்ெததிர் புக்கான்.

அதிர்பு குங்கழலின் ஆடுறு பூதர்

கதிர்பு குந்தைனயகாட்சி பைடத்தார்.

338

ேதாம ரம்பரசு குலெமா ெட கம்

ஏம ருங்கைதகள் ஏவினர் ேகாரன்

மாம ருங்கவுணர் மற்றிவர் குன்றங்

காம ரம்பைடக லந்து விடுத்தார்.
796

337

எதிர்பு குந்திடலும் ஏற்ெறதிர் ெசன்றார்

ெபாதிர்பு குந்தவருள் ேபாந்துழி எண்ணில்

795

336

கண்டு ளான்நன கனன்றிதழ் கவ்வித்

தண்ட லின்றிஅமர் தாைனக ேளாடு

794

335

உற்ற காைலதனில் ஒண்மதில் காக்குங்

சுற்று தாைனெயாடு ேசார்விலன் நின்றான்.

793

334

வம்மின் வம்மிெனன வல்ைலவி ளித்துத்
அம்ம ேகந்திரம் அழுங்குற ஆர்த்திட்

792

333

திகழ்ந்த பூதர்கள் ெசருத்தனில் எம்ைம

இகழ்ந்த சூ

அகழ்ந்து ேகாபுரம் அகன்கட லிட்டு

791

332

339

எடுத்து ேவழநிைர எற்றினர் ேதைர

ஒடித்ேத றிந்தனர் உகண்டுகள் பாய்மாப்

பிடித்ெதார் ைகெகாடு பிைசந்தனர் வரர்
ீ
துடித்தி டும்படி துைகத்தனர் பூதர்.

340

41
797

எறிவர் பல்பைடயும் எய்குவர் ெவங்ேகால்

குறிய ஈட்டிெகாடு குத்துவர் வாளால்

ெசறுநர் தங்களுடல் சிந்துவர் இவ்வா

றறியும் ெவஞ்சமைர ஆற்றினர் தீேயார்.
798

ேசா

ெபாங்கின ெசா ந்தன மூைள

சாரு றுங்குடர் ச ந்தன ேசனங்
கா

பம்பின கணங்களும் ஏைன

வரீ ராம்அவுண ரும்பலர் வந்தார்.
ீ
799

றாடல் ெவங்கணவர் ஆற்ற முனிந்ேத
ேதாடி னார்அவுண ராயுளர் முற்றும்.
ேகார மிக்கஅதி ேகார ெனனும்ேபர்

சார தப்பைடஞர் தம்ெமாடு ேநர்ந்தான்.

மைலயி னிற்ெப ய மார்பின் முகத்தின்

ெகாைலவி ைளத்ெதாருவ ேனகுல வுற்றான்.

ஓடி ேயாடிஉரு முற்ெறன ேமாதி
ேகாடி ேகாடிெயா

ைமப்பிைட ெகான்றான்.

முந்து தூசிமு

வுற்றது கண்டான்

கந்தன் ஏவல்ெசய் கணப்பைட மன்னன்

347

ெசன்ற பூத ைற ெசங்ைகயில் ைவகுங்

குன்றம் ஒன்ைறஅதி ேகார ெனனும்ேபர்

ெவன்றி யான்மிைச விடுத்தலும் ேநாக்கித்

தன்த டக்ைகெயழு வால்தகர் வித்தான்.
805

346

இந்த வாறவன் எழுக்ெகாடு தாக்க

சிந்து ேமகன்முனி ேவாெடதிர் ெசன்றான்.
804

345

ஈடி லாெதா ெரழுப்பைட பற்றா

வடு
ீ றாதமர் விைளத்திடு பூதர்

803

344

தைலத னிற்கரத லத்தினின் ெமாய்ம்பின்

ஒலிக ழற்கணம் உைலந்திட ேமாதிக்

802

343

வரன்
ீ
மற்றதைன ேநாக்கி ெவகுண்ேட
ஓேர ழுத்தைன உரத்ெதாடு பற்றிச்

801

342

ஈடு றுஞ்சமர் இைழத்துழி இவ்வா

சாடி வன்ைமெயாடு தாக்கலும் நில்லா

800

341

தகரும் எல்ைலத

348

யார்கடல் வற்ற

முகிலின் உண்டிடு முரட்ெபயர் அண்ணல்

ெவகுளி ேயாடவுணர் ேவந்தைன எய்தி

அகல மீ தினில் அடித்தனன் மாேதா.

349

42
806

அடித்த ேலாடும்அவு ணர்க்கிைற யாேனான்

இடுக்கண் எய்திஇவன் ஆவிைய இன்ேன

முடிப்பன் என்றுமுச லங்ெகாடு ெமாய்ம்பில்

புைடத்த னன்உருமு வழ்வது
ீ
ேபால.
807

பூதன் ெமாய்ம்பிைட புைடத்த எழுத்தான்

ஏதமா மு ய ஏற்ெறதிர் ெதவ்ைவக்

காது ைகெகாடு கேபாலம் அதன்கண்

ேமாத ேவயவுணன் ஆவி முடிந்தான்.
808

சாத லுற்றுழி தைலத்தைல ஆர்த்துப்

மூெத யிற்றைல முதற்கைட ெசன்றார்.
ஆண்டி ேயாசைன ஒராயிரம் வான்ேபாய்

நீண்ட ேதார்சிக

நின்றது கண்டார்.

கண்ட ேதார்சிக

ைகெகாடு ெதாட்டுத்

சண்ட வாயுவிடு தன்ைமய ெதன்ன.

பன்ன ேகசனும் மிகப்பட ருற்றான்

துன்னு தானவர் துளங்கி அயர்ந்தார்.

355

ஈண்டு பூதெரறி யுஞ்சிக ரந்தான்

ஆண்டவ் ேவைலயிைட ஆழ்ந்தது ெதான்னாள்

நீண்ட ேமனிஇைற நின்றளி யாமுன்

மாண்டு சாய்ந்துவிழு மந்தர ெமன்ன.
813

354

அன்ன ேவைலயில் அைலந்தது ஞாலம்
மன்னு சூருைற மேகந்திர மூதூர்

812

353

ெதண்டி ைரக்கடலின் ேமற்ெசல விட்டார்
மண்டு ேமருவைர யின்குவ ேடந்திச்

811

352

ஈண்டு ெசம்மணிக ளால்இய லுற்று

மாண்ட தீயவட வாமுக ேமேபால்

810

351

வாய்தல் ேபாற்றிய வயப்பைட வரன்
ீ

பூத ேசைனயா கள் ெபாம்ெமன ஏகி

809

350

ேவறு

ெபாலங்ெகழு சிக அப் புண

356

ேசர்தலின்

கலங்கின வி திைரக் ைகம்ம றித்ததால்

மலங்கின ெமாடுசுறா அருந்தி மிங்கில

கிலங்களும் இ ந்ததங் கிைளக ேளாடுேம.
814

மாதலம் புகுந்திடுஞ் சிக

357

வா யுட்

பூதரங் குய்த்திட விைரவிற் ேபாவது

ேவதமுன் ெகாணர்தரு மீ னம் ேவைலயில்
பாதலம் புகுந்திடு பான்ைம ேபாலுேம.

358

43
815

கழற்கறங் கியெதனுங் கண்ணர் உந்திய
அழற்ெகாழுந் தாகிய சிகரத் தாய்மணி

நிழற்ெபாலிந் திடுவன நீல ேவைலயில்

தழற்பரந் தழுவேதார் தன்ைம ேபாலுேம.
816

359

நாகர மணிெவயில் நணுகும் ேவைலயில்
சீகரம் உம்பர்ேபாய்த் ெதறிந்து மீ ள்வது

சாகரம் உற்றது தழெலன் றுன்னிேய

மாகர வா நீர் வழங்கல ேபாலுமால்.
817

360

காமரு சிக யில் கைவஇய மாமணி
ஏமுற நிழற்றிய எழிைல ேநாக்கிேய

பூமது நுகர்தரு ெபாறிவண் டானைவ

தாமைர வனெமன அயிர்த்துச் சாருமால்.
818

பங்கய மணிநிழற் பரப்ைப ேநாக்கிேய

இங்கிைவ தைசெயன எண்ணிப் புட்குலம்

நுங்கிய ெசல்வன ெநாய்தின் எய்திேய

அங்கிெகா ெலனச்சில அகன்று ேபாயின.
819

தழற்ெபாலி ேகாபுரந் த ப்பின் ேறகலால்

விழித்தனர் உருெமன ெவருவி ஓடினா

.

ஓதெநஞ் சைடதலும் உதிரங் கான்றதால்

மீ துறு கதிர்மணி ெவயிெலன் றுன்னலார்.

அற்பகல் நுகருமீ ன் அவைர நுங்குமால்

முற்பக ேலார்பழி முடிக்கின் மற்றது

365

ஆனெதார் ேகாபுரம் அளப்பி லாதமர்

தானவர் கிைளெயாடும் வழ்ந்த
ீ
தன்ைமயால்

மீ னுறு திைரக்கடல் ெவௗ ள ேமற்ெசலா

மாநகர் எயில்தைன வைளந்து புக்கேத.
823

364

ெபாற்பகல் சிக யுட் ெபாருந்தி ஆழ்பவர்

பிற்பகல் தமக்குறும் ெபற்றி என்னேவ.
822

363

பூதர்கள் யாம்பிடு ெபாலங்ெகாள் ேபாபுரம்

ேசதன ேமாவிது ெசப்பும் என்றனர்

821

362

ெதழித்திடும் ேவைலயிற் ெசய்ய ேசாதியால்
கிழித்தன பணிபதி கிளர்ந்து மற்றவர்

820

361

366

காதிடும் இயற்ைகயில் கால்ெகாண் ேடகலிற்

பூதலம் ெவருக்ெகாளப் ெபாங்கும் ஆர்ப்பினின்

மீ தமர் கா னில் விமலன் விட்டிடும்
பூதைர நிகர்த்ததப் பு ைச சூழ்புனல்.

367

44
824

ைமக்கடல் புவியினும் மேகந்தி ரப்புரம்

மிக்கது ேபாலுெமன் ைறய ேமற்ெகாளா

இக்கணம் நாடுதும் என்று ெசன்றேபால்
புக்கது நக ைடப் புண
825

நீத்தேம.

மீ ெனனும் ைமந்தைர மிைசந்த தானவர்க்

கானெதா

றுவைர அணுகிற் றிவ்விைட

யானவர்ப் ெபாருவெனன் ெறண்ணிச் ேசறல்ேபால்

ேபானதப் பதியினுட் புண
826

நீத்தேம.

ெபௗவமுற் றிடுதலும் ைபம்ெபான் மாமதில்
ெகௗைவெகாள் திருநகர்க் காட்சித் தாயேத.
எல்ைலமற் றைனயதில் ஈண்டு சாரதர்

ெசல்லுற வழ்ந்திடு
ீ
சிகர ேமெயன.

காமரு நக னுட் கலந்து நண்ணினார்

தாமைர மலர்த்தடந் தன்னிற் புக்கேபால்.

ேபானேதார் காைலயிற் புண

யாைவயும்

ேசைனகள் மேகந்திர புரத்திற் ெசன்றேவ.

ெசக்கரங் குஞ்சியாந் தீயுங் ைககளாய்

மிக்ெகழு புண யும் ேவறு ேவறுறா

374

துதித்திட அ யவன் நக ல் துண்ெணன

எதிர்த்திடு தானவர் இனத்ைத ஒல்ைலயில்
சிைதத்தனர் மாளிைக சிகரம் யாைவயும்

உைதத்தனர் வட்டினர்
ீ
உயர்ந்த பூதேர.
832

373

புக்கனர் வரர்கள்
ீ
புயலின் ேமனியுஞ்

ைமக்கடல் உலப்பில வருவ ேபாலேவ.
831

372

கானுறு பங்கயக் கடவுட் கிப்பகல்

மாநிலங் ெகாள்வது மானப் பூதெவஞ்

830

371

மாமதில் சாய்தலும் வலிய பூதர்கள்

ஏமரு கடங்கலுழ் இபங்கள் ஈண்டிேயார்

829

370

மல்லலம் பு ைசயின் வடாது பாங்கைர

ஒல்ைலயில் தம்பதத் துைதப்பச் சாய்ந்தது

828

369

இவ்வைக நிகழ்ந்திட எறிந்த ேகாபுரம்

ெவவ்வலி அரசர்கள் விளிய ஈறிலாக்

827

368

375

மதெராடு குறுகும்அவ் வயெவம் பூதர்கள்

அதிர்கழல் அடிகளால் அளப்பில் மாளிைக

பிதிர்பட உந்தலும் பிறங்கு பூழிகள்

கதிருறு கதியினுங் கடந்து ேபானேவ.

376

45
833

ேவறு

அங்கவ் ெவல்ைலயிற் சாரத ேவந்தர்கள் அயில்ேவற்

புங்க வன்தைன நீங்கியாம் அவுணர்ேகான் புரத்துள்

இங்கி னிப்படர் கின்றது தக்கதன் ெறன்னாச்

ெசங்க ளந்தனின் மீ ண்டனர் ேசைனயுந் தாமு.
834

377

ஆன காைலயிற் பூதர்தஞ் ெசய்ைககள் அைனத்தும்

ஞான நாயகன் காண்குறா நல்லருள் பு ந்து

மான ேவற்பைட வரரும்
ீ
அமரரும் வழுத்தச்

ேசைன யாைவயுங் ெகாண்டுதன் பாசைற ேசர்ந்தான்.
835

378

பாச ைறப்புகு குமரேவள் பா டப் பகுதி

ஆச றப்புைன ஆவணச் சூழல்ேபாய் அமர

வாச வத்தனிக் கடவுளா தியர்புைட வழுத்த

ஈச னிற்சிறந் த யைண தன்னில்வற்
ீ றிருந்தான்.
836

ஈண்டு தானவர் இலக்கம்ெவௗ

ளத்தரும் இன்ேன

மாண்டு ேபாயினர் அைனயைர மலிகதிர்க் கரத்தால்

தீண்டி வான்ைமயிற் குைறந்தனன் என்றுெசஞ் சுடேரான்

ஆண்டு மூழ்குவான் புக்ெகன அளக்கைர அைடந்தான்.
837

379

380

ேவறு

புரந்தர னாதியர் புன்ைம நீக்கிேய

ெபருந்திரு வுதவுவான் பிரான்தன் காதலன்

இருந்தனன் பாசைற ஈது நின்றிடத்

திருந்தலர் மாட்டுறுஞ் ெசய்ைக ெசப்புவாம்.

838

ஒருவரும் ஔத்தினும் உணர்வு றாவைக

அருவம தாகிேய அகன்று சூர்முதல்

ெபாருவரு மேகந்திர புரத்துக் ேகாயிலுள்

திருமகள் மணமைனச் ேசறல் ேமயினான்.
839

பஞ்சடி நூபுரப் பதுைம ேகாயில்ேபாய்

ெவஞ்சமர் விைனயேம உன்னி ேமவினான்.

383

ஆனெதா ெரல்ைலயில் அரசன் ேபார்ெசயப்

ேபானதும் ெபாருதலும் புறந்தந் ேதாெமன
மாநகர் அதனிைட வறியன் வந்ததும்

பானுவின் பைகஞனுக் ெகாற்றர் பன்னினார்.

841

382

அஞ்சியல் அடுத்தெமல் லமளி ேமலுறாத்

துஞ்சலன் யாெராடுஞ் ெசால்லும் ஆடலன்

840

381

384

ெசான்னைட மந்திரத் ெதாடா பும் மாயமும்

தன்னுறு பைடகளும் சாதனஞ் ெசய்ேவான்

அன்னது ேகட்டலும் அலக்கண் எய்திேய
மன்னுறு கடிநகர் வல்ைல ஏகினான்.

385

46

842

மணிநிைர இகலிேய மாறு வில்லுமிழ்

இைணயறு சினகரம் எய்திச் ேசக்ைகேமல்

தணிவறு சூழ்ச்சிேயா டமர்ந்த தாைததன்

துைணயடி வணங்கிேய ெதாழுது கூறுவான்.
843

மாற்றலர் யாவரும் மறிய வல்ைலேபார்

ஆற்றுதி யாெலன ஐய முற்பகல்

சாற்றிைன விடுத்தைன தமியன் ஏகிேய

ஏற்றவர் தம்முடன் இகல்ெசய் ேதனேரா.
844

387

உற்றிலன் அறுமுகன் ஒழிந்த வரர்கள்
ீ

சுற்றிய பைடெயாடு துவன்றிப் ேபார்ெசய்தார்

பற்றிய ேமாகமாப் பைடையத் தூண்டியான்

மற்றவர் உணர்ச்சியும் வலியும் மாற்றிேனன்.

845

ெவன்றனன் அத்துைண விமலன் மாமகன்

வன்றிறல் நீங்கிேய வருந்தி மீ ண்டேத.

அன்னேதார் பான்ைமயால் அைனயா

389
யாவரும்

பின்னுணர் ெவய்திேய ெபயர்ந்து ேபாயினார்

என்னிது ெவற்றிெயன் றியானும் மீ ண்டனன்

உன்ெனாடும் உைரத்திலன் உள்ளம் ெவௗ கிேனன்.
847

முற்றரு பைடகளால் முடிவின் மாையயால்

ெவற்றிெகாள் குவெனனா ெநன்னல் மீ ண்டனன்.
ஞாயிறு வந்தபின் நண்ண லா

ேபாயமர் இயற்றிடப் புறத்திற் ெசன்றனன்

ஏெயன ஏகிைன எந்ைத நீெயன்றார்.

392

வரந்தனில் அழிவுறா வள்ளல் ஈண்டுறு

திருந்தல ருடன்அமர் ெசய்தற் காகேவார்

அருந்துைண ேவண்டைல அதைன உன்னிமீ ண்
டிருந்தனன் இப்பகல் ஈெதன் ெசய்ைகேய.
850

391

மிைசப்

ஆயதன் முன்னேர அனிகந் தன்னுடன்

849

390

ெநற்றியங் கண்ணுைட நிமலன் ஏைனேயார்

பற்றலர் யாைரயும் படுத்து நாைளேய

848

388

ெசன்றமர் இயற்றிய ெசறுநர் யாைரயும்

ஒன்ெறாரு மாப்பைட உய்ப்ப என்பைட

846

386

393

ஓர்ந்திைல இத்திறம் உணர்வு ளாெராடுந்

ேதர்ந்திைல என்ைனயும் விளித்துச் ெசப்பிைல
சார்ந்திடு நாற்ெபருந் தாைன தன்ெனாடும்

ேபாந்தைன அமர்க்கிது ெபருைமப் பாலேதா.

394

47
851

அமரருக் காக்கமும் அவுணர்க் ேகக்கமும்

அைமயவர் முதல்வனுக் கின்பும் நல்கிைன

குமரைனக் கணங்கைளக் குறித்து மன்னநீ

சமானுக் ேககுதல் தைலைம யாகுேமா.
852

395

திகழ்ச்சிெகாள் ேமலவர் சிறியர் தம்ெமாடு

நிகழச்சிெகாள் ேபா ைட ேநர்வ ேரெயனில்

புகழ்ச்சிய தில்ைலயால் ெபாருது ெவல்லினும்

இகழச்சியின் பாலதாம் எவெர வர்க்குேம.

396

853 ெசன்றது கிடந்திடச் சிறியன் என்னினும்

ஒன்றிவண் ெமாழிகுவன் உள்ளங் ேகாடியால்

இன்றிர வகன்றபின் ஏகி யாைரயும்

ெவன்றிெகாண் ேடகுவன் விடுத்தி யாெலைன.

397

854 ெகாற்றைவ சிறுவைனக் ெகாற்றங் ெகாள்வதும்

சுற்றுறு பைடையயான் ெதாைலக்குந் தன்ைமயும்

ஒற்றுவர் கண்டுமுன் உைரக்க எந்ைதநீ

ெதற்ெறன மகிழ்ச்சியிற் சிறந்து ைவகுதி.

398

855 ேவறு

கூ ய ேவற்பைட ெகாண்டுைட ேயாைன

வரர்கள்
ீ
தம்ெமாடு ெவற்றிெகா ேளேனல்

வாரலன் ஈண்டு மகிழ்ந்திைற நல்கும்

ேபரர சாட்சி பிடிக்கிலன் என்றான்.

399

856 என்பது ேகட்டலும் எவ்வுல கிற்குந்
துன்பு பு ந்திடு சூரபன் மாவாம்

முன்பன் மகிழ்ந்து முகத்ெததிர் நிற்குந்

தன்புதல் வற்கிது சாற்றுதல் உற்றான்.

400

857 மூவர்கள் தாங்களும் முச்சக முள்ள

ேதவரும் ஐயிரு கிக்குைட ேயாரும்

ஏவரும் ஏற்கினும் எம்பிைய அட்ட

ேமவலன் ஆற்றைல ெவல்ல

தம்மா.

401

858 பன்னிரு ெசங்ைக பைடத்துள ேசேயான்

தன்ெனா ெடதிர்ந்து சமர்த்ெதாழில் ெசய்வார்

என்னல தில்ைல இவன்சிறி ேயாெனன்

றுன்னைல வன்ைமயின் ஒப்பில ேனகாண்.

402

859 குன்றம் எறிந்திடு கூ ய ேவற்ைக

வன்றிற லாளைன வன்ைமயில் யாேன

ெவன்றிடு கின்றனன் ேமலது நிற்க

ஒன்றுள ைதய உைரப்பது ேகண்ேமா.

403

48
860 ஒற்ெறன வந்துநம் மூர்அைல வித்துப்
பற்றலர் நீடு பைடக்கிைற யாகுங்

ெகாற்ற வைனத்தனி கூவி மைலந்து

ெசற்றைன ஏகுதி ேசைனெயா ெடன்றான்.

404

861 தந்ைத புகன்றிடு தன்ைமைய ஓரா

எந்ைத பிராற்குளம் இத்திற மாேமல்

முந்திைற தன்னின் முடிப்பனி ெதன்ன

ைமந்தைன ேநாக்கி மகிழ்ந்தனன் மன்னன்.

405

862 அடுசமர் ெசய்வைக ஆங்கவன் ஏக

விைடயது நல்கி வியத்தகு மன்னன்

இைடயுறு சூழ்ச்சிக ளியாவும் இகந்து

மிைடதரு ெதால்வள ேமவி இருந்தான்.

406

863 தாைததன் ஏவல்த ைலக்ெகாடு ெசன்ேற
ஆதவன் மாற்றல னாகிய ைமந்தன்

ஏதமில் தன்குலம் ஏகலும் அங்கண்

தூதுவர் பற்பலர் துண்ெணன வந்தார்.

407

864 துங்கம துற்றுள சூர்தரு ைமந்தன்

ெசங்கம லம்புைர சீறடி தன்ைனத்

தங்கண் முடிக்ெகாடு தாழ்ந்தனர் நின்ேற
இங்கிைவ ேகட்க எனாெமாழி குற்றார்.
865

408

ேவறு

மன்னவன் இன்றுேபாய் மைலந்து மீ ண்டபின்

ஒன்னலன் மாட்டுறும் உலப்பில் பூதர்கள்
இந்நகர் வடாதுசார் எய்திக் காவேலான்

தன்னுயிர் ெகாண்டனர் தாைன சிந்தினார்.

409

866 தகுவர்தம் மாப்பைட தைலய ழிந்தபின்
அகலிரு விசும்பளந் தாண்டு நின்றிடு

சிக ையக் கீ ண்டுதஞ் ெசங்ைக யாெலடா
ெவகுளிெயா டளக்க ன் மீ து வசினார்.
ீ

410

867 நீடிய சிக ேபாய் ேநமி புக்கபின்

மாடுறு வடபுல மதிைல முற்றவுஞ்

சாடினர் மீ ண்டனர் தைலவ இந்நகர்

ேகாடில தாங்கடற் குட்டம் ேபான்றேத.

411

868 என்றலும் வினவிேய ஏந்தல் தன்புைட

ெசன்றிடும் வயவ ற் சிலைர ேநாக்கிேய

வன்றிற லுைடயநம் மரப்ல் தச்சைன

ஒன்ெறாரு கணத்தின்முன் உய்த்தினர் என்னேவ.

412

49
869 ஆயவர் விைரந்துேபாய் அவுணத் தச்சைன
ேமயினர் இைறமகன் விளித்து ளாெனனக்

கூயினர் வருெகனக ெகாடுவந் துய்த்தனர்

மாயிருங் கதிைரமுன் ெவகுண்ட ைமந்தன்முன்.

413

870 தன்னடி வணங்கிேய தச்சன் நிற்றலும்

மன்னவர் மன்னவன் மதைல வல்ைலநீ

இந்நகர் வடமதில் சிக

ஏனவுந்

ெதான்ெனறி அைமக்ெகனச் ெசாற்றுத் தூண்டினான்.
871

414

எல்ைலமற் றன்னதின் எல்ைல தன்பைக

கல்லுயர் ெமாய்ம்பன்மா காயன் என்பேதார்

வல்லவு ணன்தைன வருதி என்றுகூய்

ஒல்ைலயின் இைனயெதான் றுைரத்தல் ேமயினான்.
872 ேசயுயர் வடமதிற் சிக

415

தன்னிைடப்

ேபாயிைன அந்ெநறி புரத்தி யால்எனா

ஆயிரப் பத்ெதனும் அணிக ெவௗ ளேமா

ேடயினன் தானுறும் இருக்ைக எய்தினான்.
873

416

அத்துைண ஏகிேய அவுணர் கம்மியன்

உத்தர ெநடுமதில் ஓங்கு ேகாபுரஞ்

சித்திர வுறுபெபாடு சித்தத் துன்னிேய

வித்தக வன்ைமயால் விதித்துப் ேபாகேவ.
874 அடுக

417

புரவிேதர் அவுணர் தாைனயாங்

கடலுடன் ெசன்றுமா காயன் என்பவன்

வடமதிற் சிக யின் வாய்தல் ேபாற்றிேய
சுடர்ெகழு தீபிைக சுற்ற ைவகினான்.

418

875 ஆயது நிகழ்வுழி ஆழி ெவற்பின்வாய்

ஞாயிறு நணுகநள் ளிருளின் யாமினி

ேபாயது ெமய்ப்புலன் புந்தி ேசர்வுழி

மாையய தகன்றிடும் வண்ணம் என்னேவ.

419

876 கங்குெலன் றுைரெபறு கடவுட் கற்புைட

நங்ைகைய ேமவுவான் நயப்பு ேமற்ெகாளா

அங்கவ ைளத்ெதாடர்ந்து தணுகு வாெனனச்

ெசங்கதிர் அண்ணல்கீ ழ்த் திைசயில் எய்தினான்.
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