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5. மூன்றாநாட் பானுேகாபன் யுத்தப் படலம் (877-876)
877

இரவிவந் துற்றுழி எழுந்து சூர்மகன்

மரபுளி நாட்கடன் வழாமல் ஆற்றிேய

ெசருவினில் உைடந்திடு சிறுைம சிந்தியாய்

ெபாருவரு மாையையப் ேபாற்றல் ேமயினான்.
878

ேபாற்றினன் முன்னுறு ெபாழுதின் மாயவள்

ேகாற்ெறாழில் கன்றிய குமரன் முன்னேர

ேதாற்றினள் நிற்றலுந் ெதாழுத ைகயினன்

ேபற்றிைன முன்னிேய இைனய ேபசுவான்.

879

த் ெதாழிைல ஆற்றிேனன்

ேநாதக உழந்தனன் ேநான்ைம நீங்கிேனன்.

பின்னிடு வார்ெபறும் பிைழயும் ெபற்றனன்
அன்னது மாையேகட் டைறதல் ேமயினாள்.

4

மைறெநறி விலக்கிைன வானு ேளார்தைமச்

சிைறயிைட ைவத்தைன ேதவர் ேகாமகன்

முைறயிைன அழித்தைன முனிவர் ெசய்தவங்
குைறயுறு வித்தைன ெகாடுைம ேபணினாய்.

882

3

துன்னல ேராடுேபார் ெதாடங்கி ஈற்றினில்

என்னினி வரும்பழி இதற்கு ேமெலன்றான்

881

2

தாைததன் அவ்ைவேகள் சண்முக கத்தவன்

தூதுவ ேனாடுேபா

ஏதமில் மானமும் இழந்து சாலவும்

880

1

5

ஓவருந் தன்ைமயால் உயிர்கள் ேபாற்றிடும்

மூவரும் பைகெயனின் முனிவர் தம்ெமாடு

ேதவரும் பைகெயனின் ேசணில் உற்றுேளார்
ஏவரும் பைகெயனின் எங்ஙன் வாழ்தியால்.

6

3

883

பிைழத்திடு ெகாடுெநறி ெப துஞ் ெசய்தலாற்

பழித்திறம் பூண்டைன பைகவர் இந்நகர்

அழித்தமர் இயற்றிட அவர்க்குத் ேதாற்றைன

இைழத்திடும் விதியிைன யாவர் நீங்கினார்.
884

நூற்றிவண் பற்பல நுவலின் ஆவெதன்

மாற்றருந் திறலுைட மன்னன் ைமந்தநீ
சாற்றுதி ேவண்டுவ தருவன் என்றலும்

ஆற்றவும் மகிழ்சிறந் தைனயன் கூறுவான்.
885

நின்றமர் இயற்றிேய ெநன்னல் என்றைன

ஒன்ெறாரு பைடயிைன உதவு வாெயன்றான்.

ெகடலரும் மாயவள் ேகட்டுத் தன்ெனாரு

கடிதினில் ஒருெமாழி கழறல் ேமயினாள்.

ஒற்றைனப் பிறர்தைம உணர்ைவ வட்டிேய
ீ
இற்ைறயிற் சயமுன ேதகு வாெயன்றாள்.

வரத்தினிற் ெகாண்டிடு மாய மாப்பைட

ப த்தவன் ெநருநலிற் பழிைய நீங்கிேய

சீர்ப்புறத் திறுக்கிெமய் ெசறித்துச் சாலிைக

ேபார்ப்ெபருங் கருவிகள் புைனந்து ேதான்றினான்.

13

காற்பைட அழற்பைட காலன் ெதால்பைட

பாற்படு மதிப்பைட ப தி ேயான்பைட

மாற்பைட அரன்பைட மலர யன்பைட

ேமற்படு சூர்மகன் எடுத்தல் ேமயினான்.
891

12

கூர்ப்புறு பல்லவங் ெகாண்ட தூணிையச்

கார்ப்ெபருங் ெகாடுமரங் கரங்ெகாண் டின்னேதார்

890

11

உைரத்திைவ மாயவள் உம்பர் ேபாந்துழி

ெபருந்திடும் ெபருமிதப் ெபற்றி கூடினான்.
889

10

மற்றிது விடுத்தியால் மைறயில் கந்தேவள்

சுற்றிடும் வாயுவின் ெதாழிலுஞ் ெசய்யுமால்

888

9

அடல்வலி பிைழத்திடும் அவுணன் ெசாற்றன

பைடயிைன விதித்தவன் பாணி நல்கிேய

887

8

ெவன்றனன் ஏகிய வரீ வாகுைவ

இன்றனி கத்ெதாடும் ஈறு ெசய்திட

886

7

14

ேமனவப் பைடமதில் விரவு சாைலயுள்

வானவப் பைடெகாடு வாய்தல் ேபாந்தனன்
ஆனவப் பைடதரும் ஆடல் வில்லினான்

தானவப் பைடஞர்கள் ெதாழுது தாழ்ந்திட.

15

4
892

சயந்தைனப் ெபாருதிடுந் தார்ெபய் ேதாளினான்

சயந்தைனப் ெபாருதநாட் சம ற் ெகாண்டேதார்
சயந்தனத் ேதறினன் தகுவர் யாவருஞ்

சயந்தைனப் ெபறுெகன ஆசி சாற்றேவ.
893

ஒப்பறு ெசறுநர்ேமல் உருத்துப் ேபார்ெசயத்

துப்புறு சூர்மகன் ெதாடர்கின் றாெனனச்

ெசப்புறும் ஒற்றர்கள் ெத ந்து ேபாெமன

எப்புறத் தாைனயும் எழுந்து ேபாந்தேவ.
894

க பதி னாயிர ெவௗ ளங் காமர்ேதர்
இருபதி னாயிர ெவௗ ளம் ஏைனேயார்.
நாற்பைட இவ்வைக நடந்து ேகாமகன்

ேமற்படு முகிலினம் மிைசய வந்ெதன.

மண்டல முழுவதும் வைரகள் யாைவயும்

உண்டலின் அைடந்தன உவ

முற்றுேம.

கரடிைக தண்ணுைம உடுக்ைக காகளம்

திருநகர் அழியுெமன் றரற்றுஞ் ெசய்ைகேபால்.

தைழயுைடப் பிடிக்குநீர் தணிக்கும் ேவட்ைகயால்
புைழயுைடத் தனிக்கரம் ேபாக்கிப் ெபாங்குசூல்

22

கார்மிைசப் பாய்வன கதிர வன்தனித்

ேதா மிைசப் பாய்வன சிைலயிற் பாய்வன

பார்மிைசப் பாய்வன பா

டத்தவர்

ேபார்மிைசப் பாய்வன புரவி ெவௗ ளேம.

900

21

உைழயுைடக் கற்பினர் உைரயிற் ெசன்றிடா

மைழயுைடத் திடுவன மதங்ெகாள் யாைனேய.
899

20

முரெசாடு துடிகுட முழவஞ் சல்ல

இரைலக ளாதியாம் இயங்கள் ஆர்த்தன

898

19

திண்டிறல் அனிகமீ ச் ெசன்ற பூழிகள்

அண்டமும் விழுங்கிேய அைவகள் அற்றிட

897

18

பாற்பட விரவின பரவு பூழிகள்

மாற்படு புண நீர் வறப்பச் சூழ்ந்ததால்

896

17

ப பதி னாயிர ெவௗ ளம் பாய்மத

ஒருபதி னாயிர ெவௗ ளம் ஒப்பிலா

895

16

23

அருளில ராகிய அவுணர் மாண்டுழித்

ெதருளுறும் அவ்வவர் ெத ைவ மாதர்கள்

மருெளாரு துன்புறும் வண்ணங் காட்டல்ேபால்
உருளுவ இரங்குவ உலப்பில் ேதர்கேள.

24

5
901

க ந்திடு ேமனியுங் கணிப்பில் தானவர்

ெத ந்திடு மாைலசூழ் ெசய்ய பங்கியும்
வி ந்திடு நஞ்சுபல் லுருவ ேமவுறீஇ

எ ந்திடும் அங்கிகான் ெறன்னத் ேதான்றுேம.
902

25

ேவறு

ெபாங்கு ெவங்கதிர் ேபான்ெறாளிர் பூணினர்
திங்கள் வாெளயிற் றார்முடி ெசய்யவர்
துங்க அற்புதர் ெபான்புகர் தூங்குேவல்

அங்ைக யாளர் அசனியின் ஆர்த்துளார்.

903

நீள மர்க்கு ெநருநலில் ேபாந்துபின்

மீ ளு தற்குைடந் தார்தைம வட்டுதும்
ீ

வாளி னுக்கிைர யாெவன்று வாய்ைமயால்

சூளி ைசத்துத் ெதாடர்ந்தனர் வரேர.
ீ
904

நீடு ைகயின்நி வந்துறு ேகதனம்

கூடி ேவெகால் ெகாடிெயனுந் தன்ைமயால்.

ேதாலும் ஈண்டலிற் சூழிரு ளாயின

ேவலும் வாளும் பிறவும்வில் வசுேம.
ீ

துன்னு பாங்க ற் சூழ்ந்து படர்ந்திட
ெபான்ன வாம்பு

ைசப்புறம் ேபாயினான்.

ேவயி ேனார்களின் ெவம்ப

மாமுகம்

தீய சூர்மகன் இன்னன ெசப்புவான்.

31

ஈசன் விட்ட குமரன் இருந்திடும்

பாச ைறக்களந் தன்னிற் படர்ந்துநீ

மாசி லாவிறல் வாகுைவக் கண்ணுறீஇப்
ேபச லாற்றுதி இன்னன ெபற்றிேய.

909

30

ேபாய காைலப் புறந்தனில் வந்திடும்

ஆயி ரங்ெகாள் அவுணைன ேநாக்கிேய

908

29

இன்ன தன்ைம இயன்றிடத் தாைனகள்

மன்னன் மாமகன் மாநகர் நீங்கிேய

907

28

ேகாலின் ஓங்கு ெகாடியுங் கவிைகயுந்

மாைல சூழ்குஞ்சி மானவர் வன்ைகயில்

906

27

ஓடு ேத ன்உ வாக்களின் மானவர்

ஆடி விண்ைண அளாவுவ தாருைவக்

905

26

32

மன்னன் ஆைணயின் மண்டமர் ஆற்றிேய

தன்ைன இன்று தடிந்திைச ெபற்றிட

உன்னி வந்தனன் ஒல்ைலயின் ஏகுதி

முன்ைன ைவகலிற் ேபாெரன்றும் உன்னலாய்.

33

6
910

என்ற மாற்றம் எனதுைர யாகேவ

ெவன்றி ேயாடு புகன்றைன மீ ள்ெகன
நின்ற தூதைன நீசன் விடுத்தலும்

நன்றி ெதன்று நடந்துமுன் ேபாயினான்.
911

ஏம கூட ெமனப்ெபய ராகிய

காமர் பாசைறக் கண்ணகல் ைவப்புறீஇ
நாம ேவற்பைட நம்பிக் கிளவலாம்

தாம மார்பைனக் கண்டிைவ சாற்றுவான்.
912

மல்லல் அங்கழல் மன்னவன் மாமகன்
ெசல்லு கின்றனன் ெசப்பிய சூளினான்.
ஏவி னான்எைன இத்திறங் கூறிேய

நாவ ேலாெயன ேவநவின் றானேரா.

மூத குந்திறல் ெமாய்ம்பன் நைகத்தியான்
ேபாது கின்றனன் ேபாய்ப்புகல் வாெயன்றான்.

ெசற்ற மிக்க திறல்ெகழு ெமாய்ம்பினான்

ெகாற்ற ேவற்ைகக் குமரன்முன் நண்ணினான்.
எங்கு மாகி இருந்திடு நாயகன்

பங்க யப்ெபாற் பதத்திைனத் தாழ்ந்ெதழீஇச்

ெசங்ைக கூப்பிமுன் நிற்றலுஞ் ெசவ்விேயான்
அங்க ணுற்ற தறிந்திைவ கூறுவான்.

917

ெநன்னல் ஓடும் நிருதன் தனிமகன்

உன்ைன முன்னி உரெனாடு ேபாந்துளான்

துன்னு தாைனத் துைணவர்கள் தம்ெமாடு

முன்ைன ைவகலின் ஏகுதி ெமாய்ம்பிேனாய்.
918

38

ஒற்றன் இத்திறம் ஓர்ந்துடன் மீ டலுஞ்

சுற்ற ேமாடு தைலவர்கள் சூழ்ந்திடக்

916

37

தூதன் இவ்வைக ெசாற்ெறதிர் நிற்றலும்

ஆத வன்புைக ஆருயிர் உண்டிடப்

915

36

கூவி நின்ைனக் ெகாடுவரு வாெயன
ேமவ லாள விைரந்தமர்க் ேககுதி

914

35

எல்ைல தன்ைன இருஞ்சிைற வட்டிய
ீ

ஒல்ைல இப்பகல் உன்னுயிர் மாற்றுவான்

913

34

ேபாெய திர்ந்து ெபாருதி பைடகளாய்

ஏய வற்றிற் ெகதிெரதிர் தூண்டுதி

மாைய வஞ்சன் பு ந்திடின் வந்துநந்

தூய ேவற்பைட துண்ெணன நீக்குமால்.

39

7
919

ேபாதி என்று புகன்றிட அப்பணி

மீ து ெகாண்டு விைடெகாண்டு புங்கவன்
பாதம் வந்தைன ெசய்து படர்ந்தனன்

தூது ேபாய்அமர் ஆற்றிய ெதான்ைமேயான்.
920

துைணயு ளார்களுஞ் சுற்றமுள் ளார்களுங்

கணவர் தங்களிற் காவலர் யாவரும்

அணிெகாள் ேதர்புக ஆடலந் ேதாளினான்
இைணயி லாத்தன் இரதத்தி ேலறினான்.

921

கூறும் எல்ைலயில் இச்ெசயல் ேநாக்கிேய

ஊறில் பூதெரா ராயிர ெவௗ ளமும்

மாறி லாதவ ைரயும் மரங்களும்

பாறு லாவு பைடயுங்ெகாண் ேடய்தினார்.
922

சார தங்ெகழு தாைனகள் ஈண்டிேய

கா

னங்களிற் கல்ெலன ஆர்ப்புற

வரீ ெமாய்ம்பின் விடைலையச் சூழ்ந்தனர்
ஆரும் விண்ணவர் ஆசி புகன்றிட.

923

ேமன காைல விசயங்ெகாள் ெமாய்ம்பினான்

தாைன யானவுந் தம்பியர் யாவரும்

ஏைன ேயார்களும் ஈண்டச்ெசன் ெறய்தினான்
பானு ேகாபன் படரும் பறந்தைல.

924

ேவறு

ேதர்த்திடும் பா டஞ் ெசறியும் ெவௗ ளமும்
கார்த்திடு தானவக் கடலும் ேநர்புறீஇ

ஆர்த்தனர் இகலினர் ஆற்றல் கூறிேய

ேபார்த்ெதாழில் முைறயிைனப் பு தல் ேமயினார்.
925

ேகாடுகள் முழங்கின குறுங்கண் ஆகுளி

பீடுற இரட்டின ேப

ஆர்த்தன

மூடின வலைககள் ெமாய்த்த புள்ளினம்
ஆடினன் நடுவனும் அமரர் ேநாக்கேவ.

926

இைலயயில் ேதாமரம் எழுத்தண் ெடாண்மழு

வலெமாடு வச்சிரம் ஆழி மாப்பைட

ெதாைலவறு முத்தைலச் சூல மாதிய

சிைலெபாதி கைணயுடன் அவுணர் சிந்தினார்.
927

50

முத்தைலக் கழுெவாடு முசலம் ெவங்கைத

ைகத்தலத் திருந்திடு கணிச்சி ேநமிகள்
ைமத்தைலப் பருப்பதம் மரங்க ளாதிய
அத்தைலப் பூதரும் ஆர்த்து வசினார்.
ீ

51

8
928

பணிச்சுடர் வாளினால் பாணி ெசன்னிேதாள்

துணித்தனர் குற்றினர் சு ைக ஆதியால்

குணிப்பறும் எழுக்கைத ெகாண்டு தாக்கினார்

கணப்பைட ெயாடுெபாரும் அவுணர் காைளயர்.
929

பிடித்தனர் அவுணைரப் பிறங்கு ைககளால்

அடித்தனர் கிழித்தனர் அணிய கந்தரம்

ஒடித்தனர் மிதித்தனர் உருட்டு கின்றனர்
புைடத்தனர் எழுக்களால் பூத வரேர.
ீ

930

ஆசறு கரங்களால் அள்ளி அள்ளிேய

வசிநின்
ீ
ெறற்றினர் அைவயும் வழேவ.
ீ
ஓதெவங் கடல்களும் ஊழி வன்னியும்

பூதரும் அவுணரும் ெபாருதிட் டாரேரா.

கழெகனும் உைரெபறு களத்தில் ேபார்ெசய

முழுகிய கரண்டம்விண் ெமாய்த்த புள்ெளலாம்.

துணிந்தன ெசன்னிகள் துணிந்த வாலுரம்
துணிந்தன வலிசில பூதர் துஞ்சினா

.

அடித்துைண அற்றனர் அங்ைக அற்றனர்

துடித்தனர் அவுணரும் அேநகர் துஞ்சினார்.

58

வைசயுறும் அவுண ன் மன்னர் யாவரும்

இைசெபறு பூத ன் இைறவ ருங்ெகழீஇத்

திைசெயாடு திைசெயதிர் ெசய்ைக ேபாலேவ
அைசவில ராகிநின் றமர தாற்றினார்.

936

57

முடித்ெதாைக அற்றனர் ெமாய்ம்பும் அற்றனர்

வடித்திடு கற்ெபாடு வலியும் அற்றனர்

935

56

துணிந்தன ைகத்தலம் துணிந்த ேதாட்டுைண

துணிந்தன கழலடி துணிந்த ெமய்ெயலாம்

934

55

குழகியல் அவுணரும் ெகாடிய பூதரும்

ஒழுகிய ேசா யா றூைன ேவட்டுலாய்

933

54

ேமதகு வலிெகாடு ெவகுளி வங்கிேய
ீ

ஆதியின் மாறுெகாண் டமர்ெசய் தாெலனப்

932

53

வாசியும் வயவரும் மாயச் சாரதர்

காய்சின இபங்களில் கணிப்பில் ேதர்களில்

931

52

59

மால்கிளர் தீயவர் மைலெகாள் ெசன்னிையக்

கால்ெகாடு தள்ளினர் கேளவ ரந்தைனப்

பால்கிளர் பிலத்தினுட் படுத்துச் ெசன்றனர்
ேதால்கைள உ த்தனர் சூல பாணிேபால்.

60

9
937

அ த்திறல் அடக்கினா அவுண வரர்தம்
ீ

வரத்திைன ஒழித்தனர் மாய நூறிேய

புரத்திைன அழித்தனர் ேபா ன் மாெதாடு
நிருத்தம தியற்றினர் நிமலன் ேபாலேவ.
938

கங்குலின் ேமனியர் ஆழிக் ைகயினர்

துங்கெமா டவுணைரத் ெதாைலத்துத் துண்ெணனச்
சங்கம திைசத்தனர் தண்டந் தாங்குவார்

ெசங்கண்மால் ெபாருவினர் சிலெவம் பூதேர.
939

அயர்ப்புறு மால்க

குயிற்றிய மணிெநடுங் ேகாடு வாங்குவார்

எயிற்றிைனப் பறித்திடுங் குமரன் எனனேவ.
ெகாைலபயில் க முகங் ெகாண்டு பூதர்தம்

சிலர்சிலர் தாரகன் ெசயற்ைக ேமயினார்.

சாலவும் வருத்தினர் சலதி ேவைலயின்
ேபாலுடல் கிழிந்தனர் பூதர் ேநமியால்.

65

ேபான்றவர் பிற லாப் பூத நாயகர்

மூன்றிைலப் பைடகளின் மூழ்கித் தீைமேபாய்

வான்றிகழ் கதியும்வா லுணர்வும் எய்திேய
ேதான்றினர் அந்தகா சுரைனப் ேபாற்சிலர்.
943

64

மாெலாடு ெபாருதனர் மலர யன்றைனச்

பாலர்கள் அவுண ற் பலர்ச லந்தரன்

942

63

மைலயிைட மைறந்தனர் மறித்துந் ேதான்றிேய

அலமரு சமர்பு ந் தவுண வரீ ல்

941

62

அரற்ற ேவசுலாய்க்

உயற்படு கற்பம்அங் ெகான்றில் ஏனத்தின்

940

61

66

ேவறு

இலக்க வரரும்
ீ
எண்மரும் அத்துைண

விலக்கில் வில்லுமிழ் ெவங்கைண மா தூய்

ஒலிக்ெகாள் சூைறயின் ஒல்ைலயிற் சுற்றிேய

கலக்கி னார்கள் அவுணக் கடலிைன.
944

67

ேவறு

மிைடந்தகண வரர்களும்
ீ
ேமலவரு மாக

அைடந்தமர் இயற்றிஅவு ணப்பைடகள் மாயத்
தடிந்தனர் ஒழிந்தன தடம்புனல் குடங்கர்

உைடந்தவழி சிந்திெயன ஓடியன அன்ேற.

945

68

ஓடியது கண்டனன் உயர்த்துநைக ெசய்தான்

காடுகிளர் வன்னிெயன ேவகனலு கின்றான்

ஆடல்ெசய முன்னிெயா ரடற்சிைல எடுத்தான்

ேதாடுெசறி வாைகபுைன சூரனருள் ைமந்தன்.

69

10

946

வாகுெபறு ேதர்வலவ ைனக்கடிது ேநாக்கி

ஏகவிடு ெகன்றிரவி தன்பைக இயம்பபப்
பாகவினி ெதன்றுப

பூண்டஇர தத்ைத

ேவகெமாடு பூதர்பைட மீ துெசல விட்டான்.
947

பாடர்கள் ேசைனயிைட பானுைவமு னிந்ேதான்

ேசருதலும் ஆங்கது ெத ந்துதிறல் வாகு
சாருறு ெபருந்துைணவா

தம்ெமாடு விைரந்ேத

ேநெரதிர் புகுந்ெதாரு ெநடுஞ்சிைல எடுத்தான்.
948

எடுத்திடும்வில் வரைன
ீ
எதிர்ந்தவுணன் ைமந்தன்

ெவடித்தன முடித்தைல துளக்கினர்கள் விண்ேணார்கள்.

வண்ணமிகு மின்னிைட மைறந்ெதாலிெசய் ெதன்ன
நண்ணலர் துணுக்கமுற நாணிைச எடுத்தான்.

தூணிகலும் வாகுைடய சூ

மதைல சீறி

ேசணுநில னுந்திைசக ளுஞ்ெசறிய விட்டான்.

காமர்பிைற ேபான்றுகதி ெரன்னெவயில் கான்று
தூமுகிலும் நாணமுற ேவெநடிது தூர்த்தான்.

75

ஐயன்விடு ெவஞ்சரமும் ஆதவனும் அஞ்சும்

ெவய்யன்விடு ெவஞ்சரமும் ேமவிெயதிர் கவ்வி
ெமாய்யுைடஅ ராவினமு னிந்திகலி ெவம்ேபார்
ெசய்வெதன மாறுெகாடு சிந்துவன தம்மில்.

953

74

மாமுருக ேவள்இளவன் மற்றது ெத ந்ேத

தீமுகம தாம்அளவில் ெசய்யசர மா

952

73

நாெணாலி ெசவித்துைணயின் நஞ்செமன எய்தத்

வாணிலவு கான்றபிைற வாளியுல வாமற்

951

72

எண்ணில்பல ேகாடிஉரும் ஏறுருவம் ஒன்றாய்

விண்ணுற நிவந்தவியன் ெமாய்ம்புைடய வரன்
ீ

950

71

வடித்திடு தடக்ைகதனில் வார்சிைல வைளத்துத்

தடித்தன குணத்ெதாலி தைனப்பு ய அண்டம்

949

70

76

ேவறு

க ந்திடு மாமுகில் கடந்தன வானவர்

பு ந்திடு ேசண்ெநறி புகுந்தன மாலயன்

இருந்திடும் ஊைரயும் இகந்தன ேபாயின
தி ந்தன சா ைக சிறந்தவர் ேதர்கேள.

954

77

ெதண்டிைர ேநமிகள் ெசன்றன சூழ்வன

எண்டிைச மாநகர் எங்கணும் ஏகுவ

மணடல மால்வைர மண்டியு லாவுவ

அண்டமு லாவுவ அங்கவர் ேதர்கேள.

78

11

955

மங்குலின் ேமலேதா மண்டல மார்வேதா

ெசங்கணன ஊரேதா ெதண்டிைர ேசர்வேதா
இங்குளர் ஏறுேதர் எங்குள ேவாெவனாச்

சங்ைகயின் நாடினார் தங்களில் வானுேளா .
956

மன்னிய மாமுகில் வண்ணம தாயினர்

அன்னெதால் வரர்கள்
ீ
அண்மிய ேதரைவ

மின்னுவின் ேமவுவ ெவம்ைமயில் வசிய
ீ

துன்னிய வாளிகள் ெதான்மைழ ேபால்வேவ.

957

80

ஆங்கவர் ேதர்களில் ஆண்டுறு பாகர்கள்

தூங்கலில் வாசிகள் ேசண்புைட சூழ்வுற
தீங்கதிர் வாளிகள் ேசண்புைட சூழ்வுற

ஏங்கினர் ஓடினர் ஈண்டிய வானுேளார்.
958

79

81

ேவறு

பூசல் இவ்வைக பு ந்திடு கின்றுழிப் புைரதீர்

வாச வன்மகன் தைனச்சிைற ெசய்திடும் வலிேயான்
ஆசு கங்களில் ஆசுக மாயிரந் தூண்டி

ஈசன் மாமகன் ேசைனநா யகன்நிறத் ெதய்தான்.

959

ஆக மீ திேலா ராயிரம் பகழிபுக் கழுந்த

ஏக வரனாம்
ீ
இளவலும் முனிவுெகாண் ேடவி

வாைக ெவங்கைண பத்துநூ றவுணர்ேகான் மதைல
பாகு மாக்களும் இரதமும் ஒருங்குறப் படுத்தான்.

960

தடக்ைக வில்லிைன வைளக்குமுன் ஆயிரஞ் சரத்ைதத்
இடுக்கண் எய்தினன் ஆர்த்தனர் பூதர்கள் எவரும்.
பூத ரார்த்திடு துழனிையக் ேகட்டலும் ெபாருமிக்

தூதன் ஆற்றைலத் ெதாைலக்குவன் யாெனனத் துணிந்தான்.

85

இைணயில் சூர்மகன் வாருணப் பைடக்கலம் எடுத்துப்

பணிவு ெகாண்டகார் முகந்தனில் பூட்டிநீ படா ந்து

கணிதம் இல்லேதார் நீத்தமாய்ச் சாரதர் கணத்ைதத்

துைணவர் தங்கைளத் தூதைன முடிக்ெகனத் ெதாடுத்தான்.
963

84

காதில் ெவவ்விடம் உய்த்திடு திறெனனக் கனன்ேற

ஏத மில்லேதார் பண்ணவப் பைடகளால் இைமப்பில்

962

83

படுக்க ெவய்யவன் ேவெறாரு ைவயேமற் பாய்ந்து

ெதாடுக்க மற்றவன் உரந்தைனப் ேபாழ்தலுந் துளங்கி

961

82

ெதாைடப்ெப ரும்பைட கைடமுைற உலெகலாந் ெதாைலக்கும்

அடற்ெப ருங்கடல் *ஏழினும் பரந்துேபாய் ஆன்று

தடப்ெப ரும்புனல் நீத்தமாய் விசும்பிைனத் தடவி
இடிப்ெப ருங்குரல் காட்டிேய ஏகிய திைமப்பில்.

86

12
( * பா-ம் - ஏழினின்.)
964

கண்ட வானவா

துளங்கினர் பூதருங் கலக்கங்

ெகாண்டு நின்றனர் உணர்ந்திலர் துைணவருங் குைலந்தார்

அண்டர் நாயகற் கிைளயவன் ேநாக்கிேய அகிலம்

உண்டு லாவரும் அங்கிமாப் ெபரும்பைட உய்த்தான்.
965

புைகெய ழுந்தன ெவம்ைமயும் எழுந்தன புலிங்கத்

சிைகெய ழுந்தன ெசறிந்தன வானமுந் திைசயும்.

ெவடிக்க லுற்றன வற்றின கங்ைகமீ ன் ெதாகுதி

ெபாடிக்க லுற்றன தளர்ந்துெமய் பிளந்தனள் புவியும்.

மூர்த்த ெமான்றினில் வாருணப் பைடயிைன முருக்கி
நீர்த்தி ைரப்ெபரு நீத்தமும் உண்டுேமல் நிமிர்ந்து

ெசற்ற ேமற்ெகாண்டு மாருதப் ெபரும்பைட ெசலுத்த
முற்றும் அண்டமுந் துளங்குறச் ெசன்றது முழங்கி.

சார தப்பைட ேமலட வருதலுந் தடந்ேதாள்

சூ

யத்தனிக் கடவுளுந் தன்னுளந் துளங்க.

ஆயி ரம்பதி னாயிரம் இலக்கேமா டநந்தந்

பாயி ருஞ்சுடர்க் கதிைரயும் மைறத்தது படத்தால்.

94

ெவங்கண் நாகங்கள் உமிழ்கின்ற அங்கியும் விடமும்

மங்குல் வானமுந் திைசகளும் மாநில வைரப்பும்

எங்கும் ஈண்டிய இரவினிற் புவியுேளார் யாண்டும்
ெபாங்கு தீச்சுடர் அளப்பில மாட்டுதல் ேபால.

972

93

தீய ப றைலப் பன்னகத் ெதாகுதியாய்ச் ெசறிந்து

காயம் எங்கணும் நிமிர்ந்துெசந் தீவிடங் கான்று

971

92

மாரு தப்பைட ெசன்றுதீப் பைடயிைன மாற்றிச்

வரன்
ீ
மற்றது கண்டுெவம் பணிப்பைட விடுத்தான்

970

91

சுற்று கின்றஅப் பைடயிைனக் கண்டுசூர் புதல்வன்

மற்ற தூழிெவங் காலுருக் ெகாண்டுமன் னுயிர்கள்

969

90

தீர்த்தன் ஏவேலான் விடுபைட இன்னணஞ் ெசன்று

ேபார்த்த தாெமனச் சுற்றிய தவுணர்ேகான் புறத்தில்.
968

89

முடிக்க லுற்றதீப் ெபரும்பைட ெசறியமூ தண்டம்

துடிக்க லுற்றன சுருங்கின அளக்கர்ெதால் கி கள்

967

88

ெதாைகெய ழுந்தன ெஞகிழிகள் எழுந்தன சுட ன்
வைகெய ழுந்தன ேபெராலி எழுந்தன வன்னிச்

966

87

95

உலைவ மாப்பைட உண்டிடும் அங்கிைய ஒருங்ேக

வலைவ நீர்ைமயால் தம்முைழ வரும்படி வாங்கி

அலகில் ெவம்பணி விடுத்ெதன அன்னைவ உமிழ்தீக்
குலவு கின்றன புைகெயனக் ெகாடுவிடங் குழும.

96

13

973

இைனய ெகாள்ைகயாற் பன்னகப் ெபரும்பைட ஏகி

முனெம திர்ந்திடு மாருதப் பைடயிைன முனிந்து

துைனய வுண்டுதன் மீ மிைசச் ேசறலுந் ெதான்னாட்
கனலி ையத்தைள பூட்டிய கண்டகன் கண்டான்.

974

இன்ன ேதயிதற் ெகதிெரன அவுணர்ேகான் எண்ணிப்

ெபான்னி ருஞ்சிைறக் கலுழன்மாப் பைடயிைனப் ேபாக்க

அன்ன ேதகலும் ெவருவிேய ஆற்றலின் றாகிப்

பன்ன கப்பைட இ ந்தது கதிர்கண்ட பனிேபால்.

975

ஆல ெவம்பணிப் பைடமு ந் திடுதலும் ஆர்த்துக்

ேமைல நந்தியந் ேதவன்மாப் பைடயிைன விடுத்தான்.

நூற்று நூற்றுநூ றாயிர ேகாடிேநான் கழற்கால்

ஆற்ற ெசய்துயிர்த் தார்த்தது மூதண்டம் அதிர.

அளவில் கிங்கிணித் தாமங்கள் கந்தரத் தார்ப்ப

வளரு நீண்மருப் புலெகலாம் அைலப்பவந் ததுேவ.

நிைரெய றிந்தது ப திேதர் எறிந்தது ெநடிதாந்
வைரெய றிந்தது குலகி

எறிந்தது தடம்ெபான்

எறிந்தது மருப்பால்.

வந்த காருடப் பைடயிைன விழுங்கிமாற் றலைனச்
அந்த கன்பைட ெதாடுத்தனன் அவுணர்கட் கரசன்.

103

ெதாடுத்த அந்தகப் பைடையயும் விைடப்பைட துரந்து

படுத்து வட்டிய
ீ
தன்னதன் மிடலிைனப் பாராக்

கடித்து ெமல்லிதழ் அதுக்கிேய அயன்பைடக் கலத்ைத
எடுத்து வசினன்
ீ
இந்திரன் பதிகனற் கீ ந்ேதான்.

981

102

நந்தி மாப்பைட இன்னணம் ஏகிேய நணுகி

சிந்து கின்றனன் என்றுெசன் றிடுதலுந் ெத யா

980

101

திைரெய றிந்திடும் அளக்கர்உண் டுலவுேசண் முகிலின்

தைரெய றிநதது திைசக்க

979

100

களென னப்படு நூபுரங் கழலிைட கலிப்ப

ஒளிறு ேப மில் அண்டேகா ளைகயிைன உ ஞ்ச

978

99

சீற்ற மாய்அண்ணல் நந்திதன் ெபரும்பைட ெசலுத்த

ஏற்றின் ேமனிெகாண் டுலெகலாம் ஒருங்குற ஈண்டி

977

98

கால ேவகத்தின் உவணமாப் ெபரும்பைட கலுழன்
ேகாலம் எண்ணில பு ந்துேநர் வந்திடக் கு சில்

976

97

104

வசுநான்முகப்
ீ
பைடக்கலம் ெவகுண்டுவிண் ெணறிேபாய்

ஈசன் ஊர்திதன் பைடயிைனக் காண்டலும் இைடந்து

நீசன் ஏவலின் வந்தனன் நின்வர வுணேரன

காய்சி னங்ெகாேளல் எனத்ெதாழு துைடந்தது கடிதின்.

105
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982

நூன்மு கத்தினில் விதித்திடு நூற்றிதழ் இருக்ைக

நான்மு கப்பைட பழுதுபட் ேடாடலும் நைகத்து

வான்மு கத்தவர் ஆர்த்தனர் அதுகண்டு ைமந்தன்

சூன்மு கக்ெகாண்டல் ேமனியன் ெபரும்பைட ெதாடுத்தான்.
983

ஊழி நாளினும் முடிகிலா தவன்மகன் உந்தும்

ஆழி யான்பைட ஆண்டுமால் உருவமாய் அைமந்து

ேகழில் ஐம்பைட தாங்கிமா யத்ெதாடுங் ெகழுமி

வாழி நந்திதன் பைடெயதிர் மைலந்தது மன்ேனா.

984

ேபா

யற்றிேய நிற்புழி அதுகண்டு புனிதன்

த்திறல் சிந்திடச் சிம்புளாய்த் ேதான்றும்

வரீ பத்திரப் பைடயிைனத் ெதாழுதனன் விடுத்தான்.
ஏய தாகிய வரபத்
ீ
திரப்பைட எழுந்து

ஆயி ரங்கதி ேரான்வரக் கரந்தவா றதுேபால்.

அங்கண் ஆய்வுறா இைமப்பினில் அகிலமும் அழிக்கும்

ெவங்கண் ஆயிரங் கதி ைனச் ெசயிர்த்திடும் ெவய்ேயான்.

மஞ்ச னங்கந்தந் தூபிைன மணிவிளக் கமுதம்

விஞ்சும் அன்பினால் வழுத்திேய ெதாழுதனன் விடுத்தான்.

காதன் மாமகன் கண்டனன் தானுமக் கணத்தில்
ேபாத நீடுதன் புந்தியால் அருச்சைன பு ந்தான்.

112

வழிப டுந்ெதாழில் முற்றிய பின்னுற மதைல

அழித தன்மகன் விடுத்திடு பைடக்குமா றாகி

விழுமி தாயிவண் மீ ளுதி யாெலன ேவண்டித்

ெதாழுதி யாவர்க்கும் ேமலவன் பைடயிைனத் ெதாடுத்தான்.

990

111

தாைத யாயவன் பைடக்கலம் விடுத்திடுந் தன்ைம

ஆதி நாயகன் பைடதைன எடுத்தனன் அளியால்

989

110

எஞ்சல் இல்லேதார் எம்பிரான் ெதால்பைட எடுத்து

ெநஞ்சி னிற்கடி துய்த்தனன் பூசைன நிரப்பி

988

109

ெசங்கண் நாயகன் பைடெதாைலந் திடுதலுந் ெத வான்

எங்கள் நாயகன் பைடயிைனத் தூண்டுதற் ெகடுத்தான்

987

108

ேபாய காைலயின் நந்திதன் பைடெயதிர் ெபாருத

மாய வன்பைட ெதாைலந்தது மதிெயாடு திகழ்மீ ன்

986

107

நார ணன்பைட நந்திதன் பைடக்ெகதிர் நணுகிப்

சூர

985

106

113

தூயன் விட்டிடு சிவன்பைட எழுதலுந் ெதால்ைலத்

தீயன் விட்டிடு பரன்பைட ெயதிர்ந்துேநர் ெசன்ற
தாய அப்பைட இரண்டுமா றாகிய வழிக்கு

நாய கத்தனி உருத்திர வடிவமாய் நண்ணி.

114
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991

ஊழிக் காலிைன ஒருபுைட உமிழ்ந்தன உலவாச்

குழிப் பாய்புைக ஒருபுைட உமிழ்ந்தன ெதாைலக்கும்
பாழிப் ேபரழல் ஒருபுைட உமிழ்ந்தன பலவாம்

ஆழித் தீவிடம் ஒருபுைட உமிழ்ந்தன அைவேய.
992

கூளி ேமலவர் ெதாைகயிைன அளித்தன ெகாடிதாங்

காளி ேமலவர் ெதாைகயிைன அளித்தன கடுங்கண்
ஞாளி ேமலவர் ெதாைகயிைன அளித்தன நைவதீர்

ஆளி ேமலவர் ெதாைகயிைன அளித்தன அயலில்.
993

மூய ெதால்லிருள் ஒருபுைட உமிழ்ந்தன முழங்கு

தீயர் தங்குழு ஒருபுைட உமிழ்ந்தன ெசறிய.

எண்ட ருங்கடல் அளப்பில கான்றன எ கால்

மண்ட லங்கேளார் அளப்பில கான்றன மருங்கில்.

அனந்த ேகாடியர் க முகத் தவர்தைம அளித்த

முகத் தவர்தைம அளித்த

அனந்த ேகாடியர் சிம்புள்ேம னியர்தைம அளித்த.
ஏறு ெவம்ப

சீறு மால்க

ேதெராடு மானேமற் ேசர்ந்து

ேவறு ேவெறங்கும் உருத்திர கணங்கைள விதித்த.

சார ணன்பைட அளப்பில தந்தன தந்த

கார ணன்பைட அளப்பில தந்தன கடிதின்.

121

வாயு வின்பைட எண்ணில பு ந்தன மறலி

ஆய வன்பைட எண்ணில பு ந்தன அளக்கர்

நாய கன்பைட எண்ணில பு ந்தன நைகேசர்
தீய வன்பைட எண்ணில பு ந்தன ெசறிய.

999

120

ஆர ணன்பைட அளப்பில தந்தன ஐவர்

வார ணன்பைட அளப்பில தந்தன வளத்தின்

998

119

வயப்புலி வல்லியம் யாளி

மாறில் பல்பைட சிந்திேய முனிந்துேமல் வருவான்

997

118

அனந்த ேகாடியர் புட்கைல இைறவைர அளித்த

அனந்த ேகாடியர் அ

996

117

ெகாண்ட லின்ெதாைக அளப்பில கான்றன ெகாைலெசய்
சண்ட ெவம்பணி அளப்பில கான்றன தபன

995

116

ேபயி னங்கைள ஒருபுைட உமிழ்ந்தன பிறங்கி

மாைய தன்கணம் ஒருபுைட உமிழ்ந்தன மறலித்

994

115

122

கற்ெபா ழிந்தன ெஞகிழிகள் ெபாழிந்தன கணக்கில்

ெசற்ெபா ழிந்தன கணிச்சிகள் ெபாழிந்தன திகி

எற்ெபா ழிந்த சூலம்ேவல் ெபாழிந்தன ஈண்டும்

விற்ெபா ழிந்தன சரமைழ ெபாழிந்தன விைரவில்.
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1000

ேவறு

இம்முைற உருவ நல்கி எம்பிரான் பைடயி ரண்டும்

ைமம்மலி கடலும் வானும் மாதிர வைரப்பும் பாரும்

ெகாம்ெமன விழுங்கி அண்ட ேகாளைக பிளந்து ேமல்ேபாய்த்

தம்மின்மா றாகி நின்று சமர்த்ெதாழில் பு ந்த அன்ேற.
1001

வற்றிய அளக்கர் ஏழும் வறந்தன வான்ேறாய் கங்ைக

முற்றிய புறத்தில் ஆழி முடிந்ததவ் வண்டத் தப்பால்

சுற்றிய ெபருநீர் நீத்தம் ெதாைலந்தன ஆண்ைட ைவப்பில்
பற்றிய உயிர்கள் யாவும் பைதபைதத் திறந்த அம்மா.

1002

எ ந்தன நிலனும் வானும் இடிந்தன முடிந்து ேமருப்

க ந்தன கி கள் ஏழும் கவிழ்ந்தன திைசயில் யாைன.

குைலந்தன பிலங்கள் ஏழும் குலுங்கின அண்டப் பித்தி

ெதாந்தன கமட நாகம் சுருண்டன புரண்ட ேமகம்.

தாமைரக் கண்ணன் தன்ைனத் தழுவினர் இருவ ேராடு

காமைன இறுகப் புல்லி இரதியும் கலக்க முற்றாள்.

நிற்றலும் ஆற்றார் உய்யும் ெநறியுெமான் றில்லா ராயும்
வனத்தீச் சூழப்

ெபற்றிடும் பறழ்வாய் கவ்விப் ெபயர்ந்திடும் பிணாக்க ேளேபால்.

மருண்டனர் துைணவர் தாமும் மயங்கினர் வரற்
ீ
சூழ்ந்தார்
உருண்டன களிறு மாவும் ஒருவேன அவுணன் நின்றான்.

130

ஆழிசூழ் மேகந்தி ரத்தில் அமர்தரும் அவுணர் முற்றுஞ்

சூழுமித் தீைம ேநாக்கித் துண்ெணன ெவருவி மாழ்கி
ஏழிரு திறத்த வான உலகங்க ளியாவும் மாயும்

ஊழிநாள் இதுெகா ேலாெவன் றுைலந்தனர் குைலந்த ெமய்யார்.
1008

129

திண்டிடு பூத வரர்
ீ
தியங்கினர் இலக்க ராேனா

புரண்டனர் அவுணர் யாரும் ெபாடிந்தன படாந்த ேதர்கள்

1007

128

மற்றுள முனிவர் ேதவர் மடந்ைதயர் தம்ைமப் புல்லி

உற்றிடும் அச்சந் தன்னால் ஓடினா

1006

127

பூமகள் புவியின் மங்ைக ெபாருமிேய துளங்கி ஏங்கித்

நாமகள் ெவருவி ேயாடி நான்முகற் புல்லிக் ெகாண்டாள்

1005

126

அைலந்தன சூைற ெவங்கால் அவிந்தன வடைவச் ெசந்தீக்

உைலந்தன உயிர்கள் யாவும் உைடந்தனர் ெத ந்த வாேனார்

1004

125

ெபா ந்தன அடுவின் சூழல் ெபாடிந்தன இரவி ேதர்கள்

ெந ந்தன அண்டம் யாவும் நிமிர்ந்தன புைகயின் ஈட்டம்

1003

124

131

ேபெராலி பிறந்த தண்டம் பிளந்தன வைளந்த சூைற

ஆரழல் பரவிற் றம்மா ஆதவன் விளிந்தான் நந்தம்

ஊருைற சனங்கள் யாவும் உைலந்தன புகுந்த ெதன்ேனா

ேதருதி என்று சூரன் ஒற்றைரத் ெத ய விட்டான்.

132
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1009

விட்டிடு கின்ற ஒற்றர் ெசல்லுமுன் விைரந்து ேபா ல்

பட்டது ெத ந்து தூதர் ஒருசிலர் பனிக்கு ெநஞ்சர்

ெநட்டிரு விசும்பின் நீந்து ெநறியினர் இைறவன்தன்ைனக்

கிட்டினர் வணங்கி நின்றாங் கிைனயன கிளத்த லுற்றார்.
1010

ஐயேகள் உனது ைமந்தன் அல தன் பைகஞன் ெநன்னல்

எய்திய தூத ேனாடும் இருஞ்சமர் விைளத்துப் பின்னர்த்

ெதய்வதப் பைடகள் உய்த்துச் ெசகெமலாம் அழிக்கு ேமேலான்

ெவய்யேதார் பைடையத் தூண்ட அவனுமப் பைடைய விட்டான்.
1011

ஒப்பில்பல் லுருவம் எய்தி உருெகழு ெசலவிற் றாகித்
இப்ப

கணர்ந்த ெதன்றா

இைறயவன் வினவிச் ெசால்வான்.

இரவிைய முனிந்ேதான் முக்கண் இைறயவன் பைடைய யாரும்

உருவுகண் ெடௗ ளா தாற்றல் உணர்வேத யுணர்ச்சி என்றான்.

ெபாருவரும் பைடகள் தம்மிற் ெபாருதன ஆடல் உன்னி

இருெபரு வடிவ மாகி இருஞ்சமா

பு ந்த ேதேபால்.

அவ்விரு ேவாருங் காண ஆடலால அமர தாற்றி

ெசவ்விதின் மீ ட்டும் வல்ேல திரும்பிய திறேலார் தம்பால்.

ெபரும்புவி அகல்வான் ேநமி பிலம்வைர பிறவுந் ெதால்ைல
அரும்ெபறல் உயிர்கள் முற்றும் அருள்ெசய்து ேபான அன்ேற.

139

திண்டிறல் ெமாய்ம்பன் விட்ட சிவன்பைட மீ ட ேலாடும்

அண்டலன் விடுத்த ெதால்ைலப் பைடயுமாங் கவைன நண்ணக்
கண்டனர் அமரர் ஆர்த்தார் ைகதவன் இதினும் ெவற்றி

ெகாண்டிலன் முடிவன் இன்ேன குைறந்தெதம் மிடரும் என்றார்.
1017

138

திரும்பிய பைடகள் தங்கள் ெசய்ைகயால் தி ந்த அண்டம்

வரம்புறு மாறு நல்கி மாற்றலர் பக்கம் அல்லா

1016

137

இவ்வைக சிறிது ேவைல எந்ைததன் பைடக்க லங்கள்

ெவவ்வுரு வாகத் தம்பால் ேமவர விதித்த எல்லாஞ்

1015

136

ெவருவரும் இைனய பான்ைம விைளந்திட எம்பி ரான்தன்

ஒருவரும் நிகர்கா ணாத ஊழியின் முதல்வன் தாேன

1014

135

ெவருவர விடுத்து மின்னும் ெவன்றிலன் ஒற்றன் தன்ைன
ெநருநலில் சிறிய னாக நிைனந்தனம் அவைன அந்ேதா

1013

134

அப்பைட இரண்டு மாகி அகிலமும் ஒருங்ேக உண்ணும்

துப்புடன் அண்ட முற்றும் ெதாைலத்தமர் பு ந்த மாேதா

1012

133

140

பாங்க ன் இபங்கள் காணான் பாய்ப த் ெதாகுதி காணான்

தாங்ெகழில் ேதர்கள் காணான் தானவப் பைடயுங் காணான்

ஆங்கைவ முடியத் தாேன ஆயின தன்ைம கண்டான்

ஏங்கினன் அவுணன் ைமந்தன் இரங்கிமற் றிைனய ெசால்வான்.

141

18
1018

மூண்ெடாரு கணத்தின் எல்லாம் முடிப்பவன் பைடயும் ேநர்ேபாய்

மீ ண்டுள ெதன்னின் அம்மா விடுத்திட ேமெலான் றுண்ேடா
மாண்டன அனிக முற்றும் வறியனாய்த் தமியன் நின்ேறன்

ஈண்டினிச் ெசய்வ ெதன்ெனன் ெறண்ணிேயார் சூழ்ச்சி ெகாண்டான்.
1019

மாயத்தான் எய்தும் நிற்கின் மைலவதுஞ் ெசயலன் ெறன்னா

மாயத்தான் அருவங் ெகாண்டு வல்விைரந் ெதழுந்து ெசன்று

காயத்தான் ஆகி நிற்பக் ைகதவன் ெவருவித் ேதான்றாக்

காயத்தான் உைடந்தான் என்ேற ஆர்த்தன கணங்க ெளல்லாம்.
1020

முடிவுெசய் ெகன்று வஞ்ச முரட்பைட அவுணன் தூண்டின்
கடிதினிற் கடந்தான் ேபாலக் கதிரவன் கரந்து ேபானான்.

ைமப்புயல் ேமனித் தீேயான் மைறந்தது வள்ளல் காணா

ஒப்பருந் துைணவர் ேகளா ஒருங்குடன் ெதாழுது ெகால்வா

.

145

வந்ெததிர் அவுணர் தாைன மாண்டன தமியன் நின்றான்

சிந்தினன் கரந்து ேபானான் இனிவருந் திறேலார் இல்ைல

அந்தியும் அணுகிற் றம்மா அனிகமு மியாமும் மீ ண்டு

கந்தைன இைறஞ்சிக் காைல வருவேத கடைமத் ெதன்றார்.

1023

144

இப்பகல் தானுங் கள்வன் இறந்திலன் இ ந்து வல்ேல

தப்பினன் இனியான் ெசய்யத் தகுவெதன் னுைரத்தி ெரன்ன

1022

143

விடைலவிண் ெணழுந்த காைல ேமவலர் ெதாைகைய எல்லாம்

அடுமது நைமயும் என்னா அதற்குமுன் அளக்கர் ஆற்ைறக்

1021

142

146

ேவறு

இனிய தன்றுைணவர் இன்னன கூற

வினவி ேனான்முருக ேவள்அடி காணும்

நிைனவு ெகாண்டிடலும் விண்ணிைட நின்ற
தினகரன் பைகஞன் இன்ன ெத ந்தான்.
1024

முன்ைன ைவகலின் மு ந்தனன் என்ேற

பன்னு ேமார்வைச பரந்ததும் அன்றிப்

பின்னும் இப்பகல் பிைழத்தனன் என்றால்
என்ைன யாவர்களும் எள்ளுவர் மாேதா.

1025

148

ெதாக்க ேபா ல்ெவரு வித்ெதாைல ேவாைர

தக்கேதார் துைணவர் தந்ைதயர் தாயர்

மக்கள் ெபண்டிரும் மறப்பர்கள் என்னின்
மிக்குளார் இகழ்தல் ேவண்டுவ தன்ேற.

1026

147

149

இன்று ெநன்னலின் இ ந்துளன் என்றால்

ெவன்றி மன்எைன ெவகுண்டு துறக்குந்

துன்று பல்கதி

ைனச்சுளி ெதால்சீர்

ெபான்றும் எந்ைதபுக ழுந்ெதாைல வாமால்.

150

19
1027

யாெதார் துன்னலர் எதிர்ந்திடின் இன்று

காதேல வலிக டந்திடு சூழ்ச்சி

நீதி அன்றதுவும் ேநர்ந்தில ெதன்னில்

சாதேல தகுதி சாயந்திடல் நன்ேறா.
1028

வருந்தி நின்ெறதிர் மைலந்தனன் இன்றும்

இ ந்து ளான்இவன் எனும்பழி ேகாடல்

ெபாருந்தல் அன்றுபுணர் ெவன்னினும் ஆற்றி

விைரந்து மாற்றலைர ெவன்றிடல் ேவண்டும்.
1029

இன்னல் எய்தும்வைக ஏவுதும் என்னின்

சின்ன மாகவது சிந்துவன் வரன்.
ீ

இறந்த னன்ெபாரு தி ந்தன ெனன்னாப்

சிறந்த ெவன்றிெகாடு ெசன்றிடல் ேவண்டும்.

அவ்வ ைனத்தும்அம ராற்றலர் தம்பாற்

ெவவ்வு ருக்கள்ெகாடு மீ ளுவ தல்லால்.

155

பண்ண வப்பைட பைடத்திடு ேகாலம்

எண்ண லன்ெத யின் ஏற்றன தூண்டித்

துண்ெண னத்ெதாைலவு சூழ்ந்திடும் யானும்
விண்ண கத்துறல் ெவௗ ப்படு மாேதா.

1033

154

ெதய்வ தப்பைட ெசலுத்துவன் என்னின்

ெசவ்வி துற்றுயிர் ெசகுத்திட லின்ேற

1032

153

பறந்த ைலச்ெசறுநர் பன்னுற இன்ேன

மைறந்து நின்ெறாரு வயப்பைட தூண்டிச்

1031

152

முன்னம் நின்ெறாரு முரட்பைட தன்ைன

அன்ன தற்ெகதிர் அடும்பைட தூண்டிச்

1030

151

156

ெவௗ ப்படிற் ெசறுநர் விண்ணினும் வந்ேத

வைளத்திகற் பு வர் மாறமர் ெசய்ேத

இைளத்தனன் ெபாரவும் இன்னினி *ஒல்லா
ெதாளித்து முற்பகலின் ஓட
( * பா-ம் - ஏலா.)

1034

தாமால்.

ஏெயனச் ெசறுநர் ஈண்டுழி நண்ணி

ஆய ெதால்லுணர் வைனத்ைதயும் வட்டி
ீ
வயும்
ீ
ஈற்றிைன விைளத்திடு கின்ற
மாய மாப்பைட விடுத்திடல் மாட்சி.

1035

157

158

என்று சிந்ைததனில் இன்னன உன்னி

அன்று மாயவள் அளித்திடு கின்ற

வன்றிறற் பைடைய வல்ைல எடுத்ேத

புன்ெறாழிற் கு சில் பூசைன ெசய்தான்.

159

20
1036

ெநறிெகாள் முப்புலனில் ெநஞ்சினில் யாரும்

அறிவரும் ப சின் அண்டலர் தம்பாற்

குறுகிெமய் யுணர்வு ெகாண்டுயிர் மாற்றி
எறிபுனற் கடலுள் என்று விடுத்தான்.
1037

விடுதலுங் ெகாடிய ெவம்பைட தானவந்

தைடயும் வண்ணமறி தற்க

தாகிக்

கடிது பா ைட கலந்து கணத்தின்

பைடைய எய்தியது பாவம ெதன்ன.

1038

மருங்கு ேசர்த்திய வயத்துைண ேவாைர

ஒருங்கு சூழ்ந்துணர் ெவாழித்தது மன்ேனா.
ஆன்ற ெபான்நக ல் அண்டர்கள் அஞ்ச

மான்றி யாவரும் மறிந்து கிடந்தா

.

சிறந்த தன்வலி ெசயற்க

தாக

எறிந்து ேநமியிட எண்ணிய தன்ேற.

164

ஓல மிட்டுலக முட்கிட ஊழிக்

காலின் ெவவ்வுருவு ைகக்ெகாடு மாயக்

ேகால ெவம்பைட ெகாடுந்ெதாழில் ெகாண்ட
ஆல காலெமன ஆன்றுள தன்ேற.

1042

163

மறிந்து ளார்தமது மன்னுயிர் வவ்விச்

அறிந்து மாையபைட ஆகுல மூழ்கி

1041

162

ஊன்றும் வில்லிைட உறங்கிய மால்ேபால்
ேதான்று மாையபைட ெதால்லறி வுண்ண

1040

161

இருங்க ணத்தைர யிலக்கைர ஔ வாள்

ெநருங்கு தார்ப்புய ெநடுந்திற ேலாைன

1039

160

165

ேவறு

ெவள்ளமா யிரம ெதன்னும் வியனுைர பைடத்த பூத

மள்ளைரத் தைலவர் தம்ைம வயங்ெகழு துைணயி ேனாைர
நள்ளலர்க் கடந்த துப்பின் நம்பிைய உம்பர் ஆற்றால்
ெபாள்ெளன எடுத்து பைடக்கலம் ேபாயிற் றம்மா.
1043

ேபாயது சூரன் ைமந்தன் புந்தியிற் கதிேமற் ெகாண்டு

மாயிரு ேநமி ஆறும் வல்ைலயில் தப்பி அப்பால்

தூயெதண் புனலாய் ஆன்ற ெதால்கடல் அழுவம் நண்ணி

ஆயவர் ெதாைகைய இட்ேட அகன்றிடா ேதாம்பிற் றன்ேற.

1044

166

167

நின்றிடு சூரன் ைமந்தன் நிைலைமமற் றிதைன ேநாக்கிப்

ெபான்றினன் வரீ வாகு பூதரும் பிறரும் வந்தார்
ீ

குன்றம தன்றால் மீ ளக் குைரபுனல் ேவைல ஆழ்ந்தார்
நன்றுநஞ் சூழ்ச்சி என்னா நைகஎயி றிலங்க நக்கான்.

168
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1045

அண்டருங் களிப்பின் ேமேலான் அவ்விைட அகன்று வல்ைல

விண்ெடாடர் ெநறியிற் ெசன்று வியன்மேகந் திரத்தின் எய்தி
எண்டிைச உலகம் ேபாற்ற இைறபு

தாைத தன்ைனக்

கண்டனன் இைறஞ்சி நின்றாங் கிைனயன கழற லுற்றான்.

1046

இன்றியான் ெசன்று பல்ேவ றிருஞ்சமா

இயற்றிப் பின்னர்

வன்ெறாழில் பு ந்தவரீ வாகுைவ அவன்பா ேலாைர

அன்றியும் பூத ெவௗ ைள மாயிரந் தன்ைன ெயல்லாம்

ெவன்றுயிர் குடித்தி யாக்ைக வியன்புனற் கடலுள் உய்த்ேதன்.

1047

170

சிறிதுநீ கவைல ெகாள்ேளல் ேசைனயும் யானும ஏகி

மறிகட ெலறியுங் கால்ேபால் வைளந்துபா சைறையச் சிந்தி

அறுமுகன் தைனயும் ெவன்ேற அ யய ேனாடும் விண்ேணார்

இைறவைனப் பற்றி நாைள ஈண்டுதந் திடுவன் என்றான்.
1048

169

171

ேவறு

என்னும் ேவைலயில் எழுந்தன உவைகயாப் புைடய
ெபான்னின் அங்கத மூட்டற நிமிர்ந்தன புயங்கள்

மின்னு மாமணிக் கடகங்கள் ெந ந்து வழ்கின்ற
ீ

துன்னு மாமயிர் ெபாடித்தன முறுவல் ேதான்றியேத.

1049

எழுந்து நின்றிடும் இரவிதன் பைகஞைன இைமப்பில்

அழுந்த மார்புறத் தழீஇக்ெகாடு மடங்ேல றாற்றுஞ்
ெசழுந்த னிப்ெபருந் தவிசிைட ஏற்றி அச்ேசையக்

குழந்ைத நாெளனத் தன்னயல் இருத்தினன் ெகாண்டான்.

1050

ைமந்தர் தங்குடி ப த்தபின் அன்றிமற் றுண்ேடா

சிந்ைத தன்னிேலார் எண்ணமும் இன்றிேய சிறந்ேதன்.

ெகான்ைற ேவணியன் ெகாடுத்தனன் என்பது ெகாள்ளாச்

இன்று நீதரப் ெபற்றனன் ஐயயான் என்றான்.

175

என்று பற்பல நயெமாழி கூறிமுன் னிட்ட

ெவன்றி ேசர்அணி மாற்றிேய புதுவதா விளித்துத்

துன்று ெபான்முடி ஆதியா வார்கழற் றுைணயும்

நன்று தான்புைனந் ெதாருெமாழி பின்னரும் நவில்வான்.

1053

174

அன்று ேநாற்றதும் பறபகல் உண்டேரா அதற்காக்

ெசன்ற வார்த்ைதகள் நிற்கஇவ் வரசும்இத் திருவும்

1052

173

தந்ைத யாயிேனார் இனிதுவற்
ீ றிருப்பதும் தமது

எந்ைத வந்துநந் ெதான்முைற ேபாற்றலால் யானுஞ்

1051

172

176

முன்னம் நீெசாற்ற தன்ைமேய மூவிரு முகத்ேதான்

தன்ைன ெவன்றுெவஞ் சாரதப் பைடயிைனத் தடிந்து

பின்னர் நின்றிடும் அமரைரச் சிைறயிைடப் பிணித்ேத

என்னு ைடப்பைக முடிக்குதி காைலேய என்றான்.

177

22
1054

என்ன அன்னது ெசய்குவன் அத்தஎன் றிைசப்ப

மன்னர் மன்னவன் சம ைட ெநாந்தைன ைமந்த

ெபான்னு லாயநின் திருமைனக் ேகெகனப் புகலப்

பன்ென டுங்கதிர் மாற்றலன் விைடெகாண்டு படர்ந்தான்.

1055

சூழி யாைனேதர் வருப

அவுணர்கள் சுற்ற

நாழி ெயான்றின்முன் ெசன்றுதன் ேகாநகர் நண்ணி
வாழ்வின் ைவகினன் இதுநிற்க வன்புனற் கடலுள்

ஆழும் வரர்கள்
ீ
ேதறிேய எழுந்தவா றைறவாம்.
1056

வடெப ருங்கி

பைடவி டுத்ததும் பூதரும் துைணவர்கள் பலரும்

கடலுள் இட்டதும் ஆங்ஙனஞ் சுரெரலாம் கண்டார்.
அண்டர் அங்கது ேநாக்கிேய ெவய்துயி

த் தரந்ைத

விண்டி டும்படி முகம்புைடத் தலமந்து வியர்ந்தார்.

ெசன்னி யாறுைடப் பண்ணவற் குைரத்திடச் ெசன்றார்
முன்னம் ஓடினன் முைறெத

நாரத முனிவன்.

இம்ப ராகிய பாசைறக் கண்ணுறும் எந்ைத

உம்பர் ேகாமகன் தன்மனம் துளங்குற உைரப்பான்.

வரீ வாகுவும் துைணவரும் ெவங்கணத் தவரும்
வா

நீர்க்கடல் உய்த்தனன் சூழச்சியின் வலியால்.

184

என்று நாதர முனிவரன் புகறலும் இைமேயார்

ெசன்று ெசன்றுேவள் பதங்கைள இைறஞ்சிேய திருமுன்

நின்று வரர்கள்
ீ
அழிந்திடு ெசயல்முைற நிகழ்த்த

ெவன்றி ேவலிைன ேநாக்கிேய எம்பிரான் விளம்பும்.
1062

183

சூரன் மாமகன் கரந்துமா யப்பைட துரந்து

ஆரும் மால்ெகாள வட்டிேய
ீ
அன்னதால் அவைர

1061

182

அம்ெப னும்படி கால்விைச ெகாண்டுேபாய் அறிவன்

ெசம்ப தங்கைள வணங்கிநின் றஞ்சலி ெசய்ேத

1060

181

இன்னல் இத்திற மாகிேய அமரர்கள் இ ந்து

அன்ன தாகிய ப ெசலாம் நாடிேய அவர்க்கு

1059

180

ெகாண்டு ளம்பைதத் தாவலித் தரற்றிெமய் குைலந்து
கண்டு ளித்திடக் கலுழ்ந்துநா வுலர்ந்துைகம் மறித்து

1058

179

சூழபவன் ெதால்பைக மாயப்

ெதாைடயல் வாகுைட வரனும்
ீ
மயக்குறத் தூநீர்க்

1057

178

185

கங்ைக அன்னேதார் வாலிதா கியபுனற் கடற்ேபாய்

அங்கண் ைவகிய மாயமாப் பைடயிைன அழித்து

ெவங்கண் வரர்மால்
ீ
அகற்றிேய அைனயவர் விைரவில்
இங்கு வந்திடத் தந்துநீ ெசல்ெகன இைசத்தான்.

186

23
1063

ெசய்ய ேவலினுக் கின்னேதார் ப சிைனச் ெசப்பி

ஐயன் அவ்விைட விடுத்தலும் நன்ெறன அகன்று
ெவய்ய தீங்கதிர் ஆயிர ேகாடியின் வி ந்து

ைவய ேமலிருள் முழுதுண்டு வல்விைரந் ததுேவ.

1064

அரவு மிழ்ந்தது ெகாடுவிடம் உமிழ்ந்ததால் அடுகூற்

றுருவு மிழ்ந்தது ெசல்லினம் உமிழ்ந்தெதவ் வுலகும்
ெவருவு பல்பைடக் கலங்களும் உமிழ்ந்தது மிகவும்

கருெந டும்புைக உமிழ்ந்ததங் குமிழ்ந்தது கனேல.
1065

துன்னல் பட்டன கா ருள் பட்டன துன்னார்

பன்னல் பட்டன ேநமிசூழ் தனியிருட படலம்.

எ க டுங்கிய தனிலமும் நடுங்கிய ெதண்பாற்

அ ந டுங்கிய திந்துவும் நடுங்கிய தம்மா.

துங்க ெவம்பைட அளக்கர்ேகான் தன்பைட ேசாமன்
பங்க யன்பைட யாைவயும் ெபாழுதுடன் படர.

கடிது ேசறலும் வானவர் வதனமாங் கமலம்
ெகாடிய தானவா

முகெமனுங் கருவிளங் குவிய.

ெபாருந்தி மாதைர முயங்கினர் கங்குலும் புலர
பி ந்த வானவர் யாவருஞ் சிறந்தனர் ெப தும்.

193

இத்தி றத்தினால் அயிற்பைட முப்புரத் திைறவன்

உய்த்த தீநைக ேபாலேவ வல்விைரந் ேதாடி
முத்தி றத்திரு ேநமியும பிற்பட முந்திச்

சுத்த நீர்க்கடல் புகுந்தது விண்ணுேளார் துதிப்ப.
1071

192

இ ந்த தானவர் நாைளயாம இறத்துெமன் றிருக்ைக

விைரந்து ஞாயிறு வந்தெதன் ேறங்கமின் னாைரப்

1070

191

அடிகள் விட்டிடும் ேவற்பைட எனப்படும் அல

ெநடிது மாமகிழ் ெவயதிேய மலர்ந்தன ெநறிதீர்

1069

190

அங்கி தன்பைட கூற்றுவன் தன்பைட அனிலன்

ெசங்ைக ெவம்பைட மகபதி ெபரும்பைட திருமால்

1068

189

க ந டுங்கிய அளக்கரு நடுங்கிய கனக

கி ந டுங்கிய தரவினம் நடுங்கிய கிளர்ேதர்

1067

188

மின்னல் பட்டன முகிலிருள் பட்டன விசும்பில்

இன்னல் பட்டிடு ெமய்யிருள் பட்டன ெவ முன்

1066

187

194

ெசய்ய ேவற்பைட ஆயிைட புகுதலுந் ெத ந்து

ெவய்ய மாயவள் பைடக்கலம் ஆற்றவும் ெவருவி

ைமயல் வரைர
ீ
நீங்கிேய ெதாைலந்துேபாய் மறிந்து
ெமாய்யி ழந்தது தன்ெசயல் இழந்தது முடிந்தேத.

195

24
1072

ஆய காைலயில் எந்ைததன் பைடக்ெகதிர் அைடந்து

தூய ெதண்கடல் இைறயவன் ெவருவிேய ெதாழுது
ேநய நீர்ைமயான் மும்முைற வணங்கிமுன் நின்று
காய முற்றவும் வியா ப்ெபழ ஒருெமாழி கழறும்.

1073

196

ேவறு

அைமந்த மில்வரம் அைடந்திடு சூரன்

ைமந்தன் மாயவள் வயப்பைட தூண்டி
நந்தம் வரர்கண
ீ
நாதைர ெயல்லாம்

புந்தி ேமன்மயல் புணர்த்தினன் அம்மா.

1074

முன்னு ணர்ச்சிமுடி ேவார்தைம மற்ெறன்

றன்னி டத்திலிடு தன்ைம பு ந்தான்

அன்ன தத்துைணயில் அப்பணி ஆற்றி

என்னி டத்தினில் இருந்துள தன்ேற.
1075

மருந்து ேபால்இவண் வழிப்படல் காணூஉ
மு ந்து வழ்ந்திவண்
ீ
முடிந்தது மன்ேனா.

விடவ ரும்பைடயின் ெவவ்வலி சிந்தி

இடர்ப டுஞ்சிறியன் என்ெசய்வன் அம்மா.

மறிந்தனர் வற்றார்
வந்த வரரும்
ீ

இவர் என்ேற

புந்தி ேநாய்ெகாடு புலம்பினன் யானும்.

அறுமு ேகசன்அசு ரத்ெதாைக ெயல்லாம்
திறம ெதன்றுநனி சிந்தைன ெசய்ேதன்.

202

வள்ள லாயிைட வதிந்து கணத்தின்

ெவள்ள ேமாடுவிடு வரர்கள்
ீ
தம்ைம

நள்ள லான்மகன் நலிந்திடல் அன்னாற்

குள்ள மாங்ெகாெல உன்னி அயர்ந்ேதன்.

1080

201

முறுவ லாற்புரம் முடித்தவன் நல்கும்

இைறயின் மாற்றுமமர் எண்ணிய தாடல்

1079

200

ெவந்தி றற்பைகஞர் ேமல்அமர் ெசய்ய

எந்த ேவைலெயழு வா

1078

199

ெதாைடயல் வாைகபுைன சூரருள் ைமந்தன்

அடவும் வன்ைமயில் அனங்கவ ராேல

1077

198

இருந்த மாையபைட எம்ெபரு மான்நீ

அரந்ைத எய்திஅடல் வரைர
ீ
நீங்கி

1076

197

203

ஆதி ைமந்தன்அசு ரத்ெதாைக தன்ைனக்

காதின் உய்குவ ெனனக்கரு துற்ற

ேபைத ேயன்பு

பிைழப்பிவண் உண்ேடா

ஏதும் இல்ைலமுனி ேயல்எைன ெயன்றான்.

204

25
1081

வாழு ேநமியிைற மற்றிது கூறித்

தாழும் எல்ைலதள ேரல்இனி ெயன்னா

ஊழி யின்முதல்வன் உய்த்திடும் ஔ ேவல்
ஆழு நீரைர அைடந்தது நண்ணி.
1082

205

ேவறு

அைடதரு கின்ற முன்னர் அவருணர் வுண்ட மாயப்

பைடயது நீங்கிற் றாகப் பைதபைதத் துயிர்த்து ெமல்ல

மடிதுயில் அகன்று ெதால்ைல வாலறி ெவாருங்கு கூடக்
கடிதினில் எழுந்தார் அங்கண் உதித்திடு கதிர்க ெளன்ன.
1083

புைழயுறும் எயிற்றுப் பாந்தள் ெபாள்ெளனச் ெசயிர்த்துக் கான்ற

அழல்படு விடமீ ச் ெசல்ல அலமந்து வியர்த்து மாழ்கிக்

கழிதுயி லைடந்ேதார் வல்ேலான் காட்சியால் அதுமீ ண் ேடக
எழுவது ேபால அன்ேனார் யாவரும் எழுத லுற்றார்.

1084

யா னும் வலிய ரான எண்மரும் எவர்க்கும் ேமலாம்

சீரடி மனங்ெகாண் ேடத்தித் ெதாழுதனர் சிறந்த அன்பால்.

பாடின சுருதி முற்றும் படிமகள் உவைக பூத்தாள்

நாடிய முனிவர் ேதவர் நைறமலர் மா

தூர்த்தார்.

மின்னிவர் குடுமிச ெசவ்ேவல் விண்ணிைட வருதல் காணூஉப்

பன்னரும் உவைக ெபாங்கப் பன்முைற பணிந்து ேபாற்றிச்

தாழ்ந்துணர் வழிந்த வாறும் தடம்புனற் புண

உய்ப்ப

ஆழ்ந்தெதால் லறிவால் ேதறி அறிஞர்க்கும் அறிஞன் ெசால்வான்.

211

அந்தமில் ஔ யின் சீரால அறுமுகம் பைடத்த பண்பால்

எந்ைதகண் நின்றும் வந்த இயற்ைகயாற் சத்தி யாம்ேபர்

தந்திடும் பனுவல் ெபற்ற தன்ைமயால் தனிேவற் ெபம்மான்
கந்தேன என்ன நின்ைனக் கண்டுளக் கவைல நீத்ேதம்.
1089

210

சூழ்ந்திடு கின்ற காைலச் சூர்மகன் மாைய தன்னால்

வழ்ந்ததும்
ீ
ஐயன் ேவலால் மீ ண்டதும் பிறவு ெமல்லாம்

1088

209

அன்னேதார் அைமதி தன்னில் ஆறுமா முகத்து வள்ளல்

ெசன்னியில் ெதாழுத ைகயார் எதிர்ெகாடு ெசன்று சூழ்ந்தார்.
1087

208

வடின
ீ
அவுணன் மாைய விளிந்தன பவத்தின் ஈட்டம்

ஆடிய தறத்தின் ெதய்வம் ஆர்த்தன புவனம் யாவும்

1086

207

சாரதக் கணத்து ேளாருந் தைலவரும் இலக்கத் ேதாரும்

வரனும்
ீ
எழுந்து ேவைல மீ மிைசப் ெபயர்ந்து ெசவ்ேவள்

1085

206

212

நண்ணலன் பிணித்த மாயம் நலிந்திட யாங்கள் எல்லாம்

துண்ெணன அறிவின் றாகித் ெதால்புனற் கடலுட் பட்ேடம்

எண்ணரும் பைடகட் ெகல்லாம் இைறவநீ ேபாந்த வாற்றால்

உண்ணிகழ் உணர்ச்சி ேதான்ற உய்ந்தனம் உயிரும் ெபற்ேறம்.

213

26
1090

குன்றிைட எம்ைம வட்டிக்
ீ
ெகாடியவன் புணர்ப்புச் ெசய்த

அன்றும்வந் துணர்வு நல்கி அளித்தைன அதுவும் *அல்லால்

இன்றும்வந் ெதம்ைம ஆண்டாய் ஆதலின் யாங்கள் உய்ந்ேதம்

உன்றனக் குதவுங் ைகம்மா றுண்டுெகால் உலகத் ெதன்றான்.
( * பா-ம் - அல்லாது.)

1091

தூயவன் இைனய மாற்றஞ் ெசாற்றலும் அயில்ேவல் ேகளா

நீயிர்கள் விளிந்த தன்ைம ேநடிேய நிமலன் என்ைன

ஏயினன் அதனால் வந்ேதன் யான்வருந் தன்ைம நாடி

மாயம திறந்த தங்கண் வருதிெரன் றுைரத்த தன்ேற.
1092

214

215

நன்ெறனத் ெதாழுது வரன்
ீ
நைகெயாளி முகத்த னாகிப்

பின்ெறாடர் துைணயி ேனாரும் ெபருங்கணத் தவருஞ் சூழச்

ெசன்றனன் அைனய காைலச் சிறந்தேவற் பைடமுன் ேனகி

ெவன்றிெகாள் குமரன் ெசங்ைக மீ மிைச அமர்ந்த தன்ேற.

216

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1092
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6. நகர் புகு படலம் (1093-1165)
1093

முன்னுறச் ெசவ்ேவல் ஏக மூவிரு முகத்து வள்ளல்

தன்னடிக் கமல முன்னித் தரங்கநீர் உவ

ைவப்பின்

மின்ெனனக் கடிது ேபாந்து விறன்முகு தடந்ேதாள் அண்ணல்

ெதான்னிைலத் திருவின் ேமவுஞ் சூரன்மு தூைரக் கண்டான்.
1094

கண்டலும் எயிற்றின் மாைல கல்ெலனக் கலிப்பக் கண்கள்

மண்டுதீப் ெபாறிகள் கால வாய்புைக உமிழ நாசித்

துண்டம துயிர்ப்ப மார்பந் துண்ெணன வியர்ப்புத் ேதான்றத்

திண்டிறல் ெமாய்ம்பின் ேமேலான் ெசயிர்த்திைவ புகல லுற்றான்.
1095

ெவஞ்சமர்க் காற்றல் இன்னி ெவருவிப்ேபாய் விண்ணின் நின்று

ெசஞ்சரண் அதைனக் காணச் ெசலலுவ தில்ைல யாேன.

3

நன்னகர் அழிப்பன் இன்று நண்ணலன் மதைல ேந ன்

அன்னவன் தைனயும் யாேன அடுவனால் அடுகி ேலேனற்

பின்னுயிர் வாழ்க்ைக ேவண்ேடன் யான்பிறந் ேதனும் அல்ேலன்
என்ெனாரு சிைலயும் யானும் எ யிைடப் புகுவ ெனன்றான்.

1097

2

வஞ்சைன பு ந்து நம்ைம மாயத்தால் ெவன்று மீ ண்டும்
உஞ்சனன் இருந்த கள்வன் உயிர்குடித் தன்றி ஐயன்

1096

1

4

சூளிது முதல்வன் கூறத் துைணவரும் பிறருங் ேகளா

வாள

யைனய வரீ அைடயலர்க் கழிந்ேதம் வாளா

மீ ளுதல் பழிய தாகும் ெவன்றிெகாண் டல்லால் எந்ைத

தாளிைண காண்ப துண்ேடா சரதேம இதுமற் ெறன்றார்.

5

27
1098

நும்மனத் துணிவு நன்றால் ெநாறில்பைடக் கணத்ேதா ேடகி

இம்ெமனச் ெசறுநர் மூதூர் எ யினுக் குதவி ேநர்ந்தார்

தம்ைமயட் டவுணன் ைமந்தன் தன்ைனயுந் தடிதும் யாரும்
வம்ெமனப் புகன்றான் என்ப வாைகயம் புயத்து வள்ளல்.
1099

ஆ யன் தனது மாற்றம் அைனவரும் வியந்து ெசல்ல

ஓ ைம ெயாடுங்கும் முன்னம் உவா யின் நடுவ ணான
வரமா
ீ
மேகந்தி ரத்தின் ேமற்றிைச வாயில் ேபாந்தான்

பா டக் கணங்கள் ஆர்த்த பரவைகள் அழிந்த ேதேபால்.

1100

7

ஆர்த்தன அவுணர் ேகளா அற்புதம் நிகழ வான்ேபாய்ப்

பார்த்தனர் சிலவர் உள்ளம் பைதத்தனர் சிலவர் யாக்ைக

ேவர்த்தனர் சிலவர் ஈது ேமவலர் துழனி எனனாச்

சீர்த்தனர் சிலவர் அம்மா ெசருெவனக் கிளருந் ேதாளார்.
1101

6

ேவறு

ேவழத் தின்ெதாைக ெவம்ப

8

ெவய்ேயார்

ஆழித் ேதர்கள் அளக்க ன் ஈண்ட

ஊழித் தீச்ெசறி உற்றன ேவேபாற்

பாழித் தீபிைக பற்பல மல்க.
1102

வானா ருங்குட வாயதலின் ைவகி

யானா ெதன்றும் அளித்திடு கின்ேறான்
ேமனாள் மாைய விதித்திடு ைமந்தன்

ஊனார் ெசம்புனல் உண்டுமிழ் ேவேலான்.

1103

முரணுங் கூற்றுவன் முத்தைல ேவலும்
வருணன் பாசமும் வன்ைமயின் வாங்கி

வண்ணப் பல்ெபாறி மாமுகம் உள்ளான்
த்தவி சின்கண்

நண்ணுற் றான்அடல் நஞ்சினும் ெவய்ேயான்.

12

ேசணார் மாமுகில் ெசல்ெலாடு சிந்த

மாணார் பூத வயப்பைட யார்த்ேத
ஏணார் வரெரா
ீ
ெடய்திய தன்ைம

காணா நின்று கனன்ெறழ லுற்றான்.

1106

11

விண்ணில் தீச்சுடர் ேபான்மிளிர் ெமய்யான்

அண்ணல் சீயவ

1105

10

அரணங் ெகாண்டதன் னாைண கடந்த

விரணங் ெகாண்டு வியன்சிைற ெசய்ேதான்.
1104

9

13

தன்கண் நின்றிடு தாைனக ெளல்லாம்

முன்கண் ெசன்றிட ெமாய்ம்புடன் ஏகிப்
புன்கட் டீயவன் ஏற்ெறதிர் புக்கான்

வன்கட் பூதர்கள் வந்து மைலந்தார்.

14

28
1107

வில்லுண் வாளிகள் ேவல்மழு ேநமி

அல்லுண் ெமய்யவு ணப்பைட தூத்த
கல்லும் மாமர முங்கைத யாவுஞ்

ெசல்ெலன் றுய்த்தனர் சீர்ெகழு பூதர்.
1108

முட்டா ெவஞ்சினம் மூண்டிட இன்ேனார்

கிட்டா நின்று கிளர்ந்தமர் ஆற்றப்

பட்டார் தானவர் பா டர் பல்ேலார்

ெநட்டா ெறாத்து நிமிர்ந்தது ேசா .
1109

16

கண்டார் அன்னது காவலர் சீற்றம்

ெகாண்டார் தாெமதிர் ெகாண்டமர் ெசய்ய

அண்டார் நின்றிலர் ஆவியு லந்ேத

விண்டார் ஓர்சிலர் மீ ண்டுெதா ைலந்தார்.
1110

இடித்தார் ேத ைன எற்றினர் மாைவ

நடித்தார் பூதர்கள் நாரதர் பாட.

மன்சூழ் ெவம்புலி மாமுக வரன்
ீ

ெகான்சூ லப்பைட ெகாண்டு நடந்தான்.

அடக்கின் றாெமன ஆர்த்ெததிர் நண்ணிக்

தடக்குன் றம்பல சாரதர் உய்த்தா

.

நீலம் ெகாண்ட ெநடுங்கி

யாவும்

றுண்டம தாக்கி

ஆலம் ெகாண் அளக்க ன் ஆர்த்தான்.

21

அந்ேநர் ெகாண்டவன் ஆற்றைல ேநாக்கி

என்ேன நிற்பதி யாமிவண் என்னா

முன்ேன நின்ற முரண்ெகழு சிங்கன்

மின்ேன ெயன்ன விைரந்ெததிர் ெசன்றான்.
1115

20

சாலம் ெகாண்டிடு சாரதர் உய்த்த

சூலம் ெகாண்டுப

1114

19

நடக்கின் றாைன நலிந்து கணக்கில்

கடக்குன் றங்கள் கணிப்பில ைவகும்

1113

18

முன்சூழ் தாைன முடிந்தது கண்டான்

என்சூழ் விங்கினி ெயன்று நிைனந்ேதார்

1112

17

அடித்தார் தந்திக ளானைவ சிந்த

முடித்தார் ஒன்னலர் மூைளயின் நின்ேற

1111

15

22

ேவறு

ைவயமிகு பூத ன் மடங்கற் ேப ேனான்

ெவயிலுமிழ் முத்தைல ேவெலான் ேறந்திேய
குயவ

முகமுைடக் ெகாடியன் முன்புேயாப்ப்

புயலினம் இ ந்திடத் ெதழித்துப் ெபாங்கினான்.

23

29
1116

அத்துைண ேவைலயில் அவுணர் காவலன்

முத்தைல ேவலினான் முந்துசிங் கன்ேமற்

குத்தினன் அைனயனும் ெகாடியன் மார்பிைடக்
ைகத்தலம் இருந்ததன் கழுமுள் ஓச்சினான்.

1117

ெசறித்திடு சூலேவல் ெசருவின் ேமலவர்

புறத்தினில் ேபாயின ெபாழிந்த ெசம்புனல்
ெநறித்தரு பகலவன் நின்ற குன்றினும்

எறித்தரும் இளங்கதிர் என்னச் ெசன்றேத.

1118

வாங்கினர் இடந்ேதாறும் மற்றும் ஓச்சுவர்

நீங்கருந் தைளபடு ெநறியர் என்னேவ.

அற்றது காைலயில் அைனயர் ைகத்தலம்

மற்ெறாழில் பு ந்தனர் நிக ல் வன்ைமயார்.

வலியிைன இழந்தனன் ைமயல் எய்தினான்
உலமுறழ் ேதாளினன் உைதத்து ருட்டினான்.

அலமரு தீயவன் ஆவி நீங்கினான்

புலிதைன ெவல்வது புதுைமப் பாலேதா.

ேநர்ெகாளும் புலிமுகன் இறந்த நீர்ைமகண்
வார்கழல் வரனும்
ீ
மகிழ்ந்து ேநாக்கினான்.

30

கழிந்தன தாைனகள் காவல் வரனும்
ீ

அழிந்தனன் ேமற்றிைச அரணம் வட்டிேய
ீ

ெசழுந்திரு நக ைடச் ேசறும் யாெமன

ெமாழிந்தனர் பூதர்கள் முரணின் முந்தினார்.

1124

29

சூர்ெகாளும் முத்தைலச் சூல ேவல்ெகாடு

டார்கலி யாெமனப் பூதர் ஆர்த்தனர்

1123

28

ஒலிகழல் ேமலவன் உைதத்த வன்ைமயால்

மலர்மைழ தூவினர் வானு ேளார்அ

1122

27

புலிமுகன் அவ்வழிப் பு ந்து மற்ெறாழில்

தலமிைச வழ்தலும்
ீ
தனது தாள்ெகாேட

1121

26

பற்றிய முத்தைலப் பைடக ளானைவ

இற்றன ஒருதைல இரண்டும் வழ்தலும்
ீ

1120

25

ஆங்கவர் முைறமுைற அயில்ெகாள் சூலேவல்

ஈங்கிது ேபாலநின் றிகலிப் ேபார்ெசய்தார்

1119

24

31

முந்திய பூதர்கள் முனிந்து ேமற்றிைச

உந்திய பு ைசைய ஒல்ைல ேசர்வுறாத்

தந்தம தடிகளால் தள்ளிப் ெபாள்ெளனச்
சிந்தினர் பறித்தனர் சிக

தன்ைனயும்.

32

30
1125

ெபாலம்படு சிக ையப் பறித்துப் பூதர்கள்

நலம்படு மேகந்திர நகருள் வசிேய
ீ

உலம்பினர் அவுணர்கள் உைலந்து சிந்தினார்
கலம்பகிர் வுற்றிடக் கடலுற் றார்கள்ேபால்.

1126

முகுந்தைன ெவன்றிடு முரண்ெகாள் பூதர்கள்

புகுந்தனர் மேகந்திர புரத்து ெஞௗ ளலில்

ெதாகுந்ெதாகும் அவுணைரத் ெதாைலத்துச் ெசன்றனர்
தகுந்தகும் இவர்க்ெகன அமரர் சாற்றேவ.

1127

ேமக்குயர் பூதர்கள் விைரந்து தம்பதத்

வாக்கினில் அகற்றிய வண்ண ேமெயன.
ஆர்த்திடு க ப

அவுண ராயிேனார்

தூர்த்தனர் ெசன்றனர் துைணவ ராயிேனார்.

வன்னியின் பைடெயாடு மருத்தின் மாப்பைட
இந்நகர் அழித்திெரன் றிைமப்பில் ஏவினான்.

மூவுல கிறுதியின் முடிக்கும் தம்முரு
தீவிழி அவுணரும் இ ந்து சிந்தேவ.

விட்டனன் இங்குளன் ெவருவ ேலெமனா
சுட்டன உடுநிைர ெபா யில் துள்ளேவ.

39

எ ந்தன சில்லிைட இறந்து பூழியாய்

வி ந்தன சில்லிைட ெவடித்த சில்லிைட
க ந்தன சில்லிைட கனலி சூழ்தலால்

ெபா ந்தன சில்லிைட புைகந்த சில்லிைட.

1133

38

ஒட்டலர் நைமயினி உருத்துச் ெசய்வெதன்

ெநட்டழல் ெகாளுவிேய நிலவி மாநகர்

1132

37

ஏவிய அப்பைட இரண்டும் ஒன்றிேய

ேமவின நகெரலாம் விரவிச் சூழ்ந்தன

1131

36

அன்னேதார் அைமதியின் ஆடல் ெமாய்ம்பினான்

ெபான்ெனடுஞ் சிைலதனில் பூட்டி நீவிர்ேபாய்

1130

35

ேதர்ெதாைக மாளிைக சிகரம் மாய்ந்திடக்

கூர்த்திடு ெநடுங்கைண ேகாடி ேகாடிகள்

1129

34

நீக்கமில் மாளிைக நிைரகள் யாைவயும்

தாக்கினில் அழித்தனர் தவத்தின் ேமலவர்

1128

33

40

எப்புவ னங்களும் இைறஞ்சு சூர்நகர்

ெவப்புறு கனல்ெகாள விளிந்து ேபாயதால்
அப்புறழ் ெசஞ்சைட அமலன் மூரலால்
முப்புர மானைவ முடிந்தேதெயன.

41

31
1134

இன்னணம் இந்நகர் எ மி ைசந்துழி

அன்னைவ ஒற்றர்கள் அறிந்து வல்ைலேபாய்ப்
ெபான்னிவர் கடிநகர் புகுந்து வாய்ெவரீஇ

மன்னவர் மன்னைன வணங்கிக் கூறுவார்.

1135

காய்கதிர் அண்ணைலக் கனன்ற நின்மகன்

மாயெவம் பைடயினால் மைலந்து ளார்தைமத்

தூயெதார் புனற்கடல் துன்ன உய்த்தனன்
நீயது ெதா ந்தைன நிகழ்ந்த ேகட்டிேமல்.
1136

ெசங்ைகயில் ேவற்பைட ெசலுத்த அன்னது
ேசறலும்

மங்கிய ேதாடிய மாைய தன்பைட.

வஞ்சனி தன்பைட மாண்டு ேபாந்துழித்

உஞ்சனர் எழுந்தனர் உம்பர் ஆ

த்திட.

பாற்பட வருவது பார்த்துக் ைகெகாழு

ேவற்பைட முன்னுற விைரந்து மீ ண்டேத.

லானது குமரேவள் அங்ைக ேபாந்ததால்

மாநகர் ேமற்றிைச வாயில் நண்ணினார்.

ஏற்றனன் தாைனேயா டிருந்த காவலன்
மாற்றினர் அனிகமும் மாண்டு ேபாயேத.

48

குடதிைச எயிலிைனக் ெகாடிய பூதர்கள்

அடிெகாடு தள்ளினர் ஆணடு நின்றிடு
படியறு சிக ையப் பறித்து மாநகர்
நடுவுற வசினர்
ீ
நமர்கள் மாயேவ.

1142

47

ேமற்றிைச வாய்தலின் வரர்
ீ
ேசறலும்

ஆற்றினன் சிறிதமர் அவன தாவிைய

1141

46

ேமணிகழ் ெநறிெகாடு மீ ண்ட ெசய்யேவ

ஊனமில் மற்றலர் ஒல்ைல வந்துநம்

1140

45

மாற்படு புந்திதீர் மறவர் தாமுறு

ேதற்ெபாடு பணிதலும் யாரும் வம்ெமனா

1139

44

துஞ்சுதல் ஒழிந்தனர் ெதான்ைம ேபாலேவ

ெநஞ்சினில் உணர்ெவலாம் நிகழ யாவரும்

1138

43

அங்கிைவ நாரதன் அைறயக் கந்தேவள்

ெபாங்குறு ெதண்புனற் புண

1137

42

49

ேசார்வறு பூதருந் துைணவ ராகிய

வரருந்
ீ
தைலவனாம் வரீ வாகுவும்

சீ ய நக ைடச் ெசன்று ேமற்றிைச

ஆரழல் ெகாளுவிநின் றழித்தல் ேமயினார்.

50

32
1143

அண்டலர் வன்ைமயால் அயுத ேயாசைன

உண்டது ெகாழுங்கனல் உண்ட எல்ைலயும்

கண்டனம் இதைனநீ கருத்தில் ஐயமாக்

ெகாண்டிடல் மன்னெவன் ெறாற்றர் கூறினார்.
1144

51

ேவறு

ஒற்றர் இவ்வைக உைரத்தலும் அவுணர்ேகான் உளத்தில்

ெசற்றம் மிக்கன ெநறித்தன உேராமங்கள் சிலிர்த்த
ெநற்றி ெசன்றன புருவங்கள் மணிமுடி நிமிர்ந்த

கற்ைற ெவங்கனல் கான்றன சுழன்றன கண்கள்.
1145

கறங்கு சிந்தைனச் சூரன்இத் தன்ைமயில் கனன்று

மறங்குெகாள் சாரணர் தங்கைள ேநாக்கிநீர் வான்ேபாய்ப்
பிறங்கும் ஊழியில் உலெகலாம் அழித்திடப் ெபயர்வான்
உறங்கு மாமுகில் யாைவயும் தருதிெரன் றுைரத்தான்.

1146

இயலும் இப்பணி ெயனதெதாழு தும்ப ன் ஏகிப்

துயிெல ழுப்பிேய விளித்தனன் இைறெயனச் ெசாற்றா .

விழுமி தாகிய மேகந்திரத் திைறவன்முன் ேமவித்
அைறந்தான்.
அழலி ைனத்தணி வித்திடு வெரன
ீ

ெசறித ரும்புைக உருக்ெகாடு விண்மிைசச் ெசன்ேறார்
குறிய மாயவன் ெநடியேப ருருவுெகாண் டதுேபால்.

துருமி டிக்குலம் ஒராயிர ேகாடிைய உகுத்த

திருமு டித்தைல துளக்கிேய ெவருவினன் ேசடன்.

57

விண்டு லாமதிற் கடிநகர் தன்ைனெவங் கனலி

உண்டு லாவுறு தன்ைமயும் அவுணர்தம் முைலவும்

கண்டி யாமிது ெதாைலந்திடின் ஈண்ெடாரு கணத்தில்
அண்டர் நாயகன் தாைனமன் னவன்எைம அடுமால்.

1151

56

கருமு கிற்கணம் முைறமுைற மின்னின ககனத்

பருமு டிக்குல கி ெயாடு ேமருவும் பகிர்ந்த

1150

55

அைறயும் எல்ைலயில் நன்ெறன எழிலிகள் அகன்று

இைறயில் எங்கணும் பரந்தன மாவலி யிைட ேபாய்க்

1149

54

எழுவ ைகப்படு முகில்களும் வினவிேய ஏகி

ெதாழுது நிற்றலும் இத்திரு நக ைனத் ெதாைலக்கும்

1148

53

அயலின் நிற்புறு தூதுவர் வினவிேய ஐய

புயலி னத்திைனக் கண்டுதம் பாணியால் புைடத்துத்

1147

52

58

நீட்ட மிக்கஇத் திருநகர் புகுந்துநீ றாக்கி

வாட்டும் ெவந்திறல் எ யிைன அகற்றிலம் வறிது

மீ ட்டும் ஏகுதும் என்றிடின் அவுணர்ேகான் ெவகுண்டு
பூட்டும் வன்றைள ெசய்வெதன் என்றன புயல்கள்.

59

33
1152

ெதால்ைல மாமுகில் இவ்வைக உன்னிேய சூரன்

எல்ைல யில்பகல் இட்டிடும் உவளகத் ெதய்தி

அல்லல் உற்றிடு கின்றதின் ஆடலம் புயத்ேதான்

ெகால்ல நம்முயிர் வடினும்
ீ
இனிெதனக் குறித்த.
1153

புந்திேமல் இைவ துணிெபன நாடிேய புயல்கள்

சிந்து துள்ளிெயான் றிபத்துைண அளைவயிற் ெசறிய
முந்தி ேயா ைற ெபாழிந்தன ெபாழிதலும் முடிந்த

அந்த மாநகர் ேமற்றிைச ெபாடித்திடும் அழேல.
1154

நாய கன்பைடக் கிைறயவன் அழெலழ நைகத்துத்

மாய ேமெகாேலா என்றுேதர் வுற்றனன் மனத்தில்.
ேதரு கின்றுழி நாரதன் விண்ணிைடச் ெசன்று

மூ

ெவம்பைட ெதாடுத்தியால் விைரந்ெதன ெமாழிந்தான்.

துண்ெண னச்ெசல வினவிேய வாைகயம் துைணத்ேதாள்
கண்ண கல்முகில் இனத்திைனச் சூழ்ந்தது கணத்தில்.

ஊழி மாப்பைட அவற்றிைடப் புனெலலாம் உண்டு

ஆழி மால்கடல் ெதாைகெயன வழந்தன
ீ
அைவேய.

சிறந்த ஆெறழுத் துண்ைமைய விதிமுைற ெசப்ப

இறந்த ெதால்மிடல் வருதலும் உய்ந்துடன் எழுந்து

66

விழுந்து ெகாண்டல்கள் இ தலும் பா ட ெவௗ ளம்

எழுந்து துள்ளிேய ஆர்த்தன மலர்மைழ இைமேயார்

ெபாழிந்து வானிைட ஆடினர் இைவகண்டு ெபாறாமல்
உழுந்து கண்ணடி ெசல்லுமுன் ேபாயினர் ஒற்றர்.

1160

65

மறிந்த எல்ைலயில் ஆறுமா முகமுைட வள்ளல்

புறந்த ருங்கடல் அதனிைட ஓடின புயல்கள்.
1159

64

சூழல் ேபாகிய எழிலிகள் யாைவயும் சுற்றி

வாழி ெமாய்ம்பைன அைடந்தது மற்றது காைல

1158

63

விண்ணில் வந்திைவ நாரதன் உைரத்தனன் மீ ட்டும்

அண்ணல் ஊழிநாள் அனற்பைட தூண்டினன் அதுேபாய்க்

1157

62

வரீ ேகள்இைவ ஊழிநாள் முகிலினம் ெவய்ய

சூரன் ஆைணயால் வந்தன வடைவயம் ெதால்ேலான்

1156

61

ஆய தன்ைமைய ேநாக்கினான் ஆறிரு தடந்ேதாள்

தீயின் ஆற்றைல அழித்தன ேமகேமா ெசறுநர்

1155

60

67

ேவறு

ெகாற்றைவ ஆடுறு ேகாநகர் எண்ணி

அற்றமில் மன்னன் அடித்துைண மீ து
தற்றுறு பூமுடி தாழ இைறஞ்சி

மற்றிது ேகண்மிய என்று வகுப்பார்.

68

34
1161

ஊழி புகுந்துழி உற்றிடு ெகாண்மூ

ஏழும் விைரந்துநின் ஏவலின் விண்ேபாய்

வழ்புனல்
ீ
சிந்துபு ேமற்றிைச தன்னில்

குழுறும் அங்கி யிைனத்ெதாைல வித்த.

1162

மாற்றலர் தூதுவன் மற்றது காணூஉ

வற்றுறு
ீ
தீப்பைட ஏழ்முகில் மீ து

மாற்றலின் விட்டிட அன்னைவ வழ்ந்து
ீ
ேமற்றிைச வாய்தலில் ேவைல புகுந்த.

1163

70

வன்னி ெசறிந்தன மாய்ந்தன என்ேற

உன்னைல பூதர் ஒழிந்திடும் வரர்
ீ

அன்னதன் எண்ைமயின் ஆடுறு கின்றார்

இந்நகர் என்றலும் ஏந்தல் முனிந்தான்.
1164

69

71

ேவறு

மயிர்ப்புறம் ெபாடித்திட வைரெகாள் மார்பகம்

வியர்ப்புற எ தழல் விழிகள் சிந்திட

உயிர்ப்பிைட புைகவர உருமுக் கான்ெறனச்

ெசயிர்த்திடு மன்னவன் இதைனச் ெசப்பினான்.
1165

72

ேபா ைன இைழத்துெவம் பூதர் தங்கைள வரர்கள்
ீ

ெதாைகயிைன வட்டிப்
ீ
பின்னுறச்

சாருறு சிவன்மகன் தன்ைன ெவன்றிவட்

ேசருதுங் ெகாணர்திர்நந் ேதைர என்றனன்.

73

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1165
----

7. இரணியன் யுத்தப் படலம் * (1166-1303)

(* மூன்றாநாள் இரவு இரணியன் யுத்தம் நிகழ்ந்ததாகும்)
1166

ஒற்றைர ேநாக்கிேய உணர்வின் மன்னவன்

ெசாற்றது ேகட்டலும் துளங்கி ஏங்கினான்
மற்றவன் அளித்திடு மதைல மா நாட்

புற்றுைற அரெவனப் புழுங்கு ெநஞ்சினான்.

1167

ஆயிர மைறயுணர்ந் தான்ற ேகள்வியான்

தூயநல் லறத்ெதாடு முைறயும் தூக்கிேனான்

மாயமும் வஞ்சமும் மரபில் கற்றனன்

தீயேதார் அவுணருள் திறலும் ெபற்றுளான்.
1168

1

2

தரணியின் கீ ழுைற அரக்கர் தங்கள்ேமல்

விரணம தாகிமுன் ெவன்று மீ ண்டனன்

முரணுறு ெசன்னிேயார் மூன்று ெகாண்டுளான்

இரணியன் என்பேதார் இயற்ைகப் ேப னான்.

3
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1169

இருந்தனன் ஒருபுைட எழுந்து தாைததன்

திருந்தடி இைணயிைனச் ெசன்னி ேசர்த்திடாப்

ெபாருந்துவ ெதான்றுள புகல்வன் ேகெளனாப்
ப ந்துநின் றிைனயன பகர்தல் ேமயினான்.

1170

ேதவைர நாம்சிைற ெசய்த தன்ைமயால்

ஆவது பாவேம ஆக்கம் ேவறிைல

யாைவயும் உணர்ந்திடும் இைறவ திண்ணேம

ேபாவது நம்முயிர் திருவும் ெபான்றுமால்.
1171

சூருைடக் கானகம் ேதாற்றும் புன்ைமேபாய்ப்

ஆ ைடப் ெபற்றைன அதைனத் ேதர்திநீ.

ஏலுறு முனிவைர ஏவல் ெகாண்டதும்

அமரைர விழுமஞ் ெசய்தலும்

ஆலமர் கடவுள்தன் ஆற்ற லால்அன்ேறா.

பிரமன்வந் ேதற்குேமற் பிறர்கள் ேநர்வேரல்
வருவதும் எளிதேரா கடனும் மற்றேத.

ேபற்றிைன உதவிய பிராெனார் தீைமயான்

ேபாற்றுதல் அன்றிேய ெபாரவுஞ் ெசய்யுேமா.

கன்றிட ஒருவிைன கருதிச் ெசய்வேரல்

ெகான்றிடும் அல்லது கூற்றும் ேவண்டுேமா.
கந்தைன அருள்பு

10

கடவுள் ஆைணையச்

சிந்ைதயின் மாறுெகாள் சிறியர் யாவரும்
அந்தம தைடந்தனா அன்றி வன்ைமயால்

உய்ந்தனர் இவெரன உைரக்க வல்லேமா.
1177

9

ஒன்ெறாரு பயன்றைன உதவி ேனார்மனங்

புன்ெறாழில் அவர்க்குமுன் பு ந்த நன்றிேய

1176

8

ேநாற்றிடு தவத்திைன ேநாக்கி எண்ணிலாப்

மாற்றிட உன்னுேமல் வணங்கி மாெறாரீஇப்

1175

7

அ ெபார வருவேனல் அமரர் ேகாெனாடும்

ெபாருவதும் ெவல்வதும் புறத்ைதக் கண்டுபின்

1174

6

மாைலமுன் ெவன்றதும் மலர யன்றைன

ேமலுயா

1173

5

பா ைடப் புவனேமார் பலவும் ேபாற்றிேய
சீருைடத் தாகிஇத் திருவின் ைவகுதல்

1172

4

11

கட்டுெசஞ் சைடமுடிக் கடவுள் காமைனப்

பட்டிட விழித்ததும் பண்டு மூெவயில்
சுட்டதும் அந்தகன் சுழலச் சூலேமல்

இட்டதுங் ேகட்டிைல ேபாலும் எந்ைதநீ.
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1178

காலைன உைதத்ததுங் கங்ைக ெயன்பவள்

ேமல்வரும் அகந்ைதைய வட்டிக்
ீ
ெகாண்டதும்
மாலயன் அமரர்கள் இ ய வந்தேதார்

ஆலம துண்டதும் அறிகி லாய்ெகாேலா.
1179

அண்டைர ேயார்அ

யைலப்ப அன்னது

கண்டநஞ் சுைடயவன் கருதி வரனால்
ீ

தண்டம திைழத்ததுந் தக்கன் ேவள்விைய

விண்டிடு வித்ததும் வினவி லாய்ெகாேலா.
1180

கடிமலர் ேமலவன் இகழக் கண்ணுதல்

அைடதரு வித்ததும் அறிகி லாய்ெகாேலா.

ஐந்தியல் அரக்கைர அழித்த ெசய்ைகயும்

எந்ைதநிற் குணர்த்தினர் இல்ைல ேபாலுமால்.

ஆைமயின் ஓட்டிைன அணிந்த தன்ைமயும்
மாமுடி அணிந்ததும் மதிக்கி லாய்ெகாேலா.

உதித்திடு முயலகன் ஒல்ெலன் றார்த்ெதழப்
மிதித்ததும் பிறவுநீ வினவிற் றில்ைலேயா.

18

ஒன்னலர் தன்ைமபூண் டுற்று ேளார்தைமத்

தன்னிகர் இல்லவன் தண்டம் ெசய்தன

இன்னேமார் ேகாடியுண் டிருந்தி யான்இவண்

பன்னினும் உலப்புறா ெசல்லும் பல்லுகம்.
1185

17

கதித்திடு முனிவரர் கடிய ேவள்வியில்

பதத்தினில் உைதத்தவன் பைதப ைதத்திட

1184

16

ஏமுற உலகடும் ஏனக் ெகாம்பிைன

பூமலர் மிைசயவன் முதல புங்கவர்

1183

15

முந்ெதாரு மகபதி ெமாய்ம்ைப அட்டதும்

தந்திைய உழுைவைய உ த்த தன்ைமயும்

1182

14

வடுகைன ஏவிவள் ளுகி ன் அன்னவன்

முடிகைள வித்தது முகுந்தன் தன்னிைட

1181

13

19

ேவறு

ஆதலால் ஈசன் தன்ைன அைடந்தவர் உய்வர் அல்லாப்

ேபைதயர் யாவ ேரனும் பிைழக்கலர் இைனய வாய்ைம

ேவதநூல் பிறவும் கூறும் விழுப்ெபாரு ளாகும் நீயும்

ஏதமா ெநறியின் நீங்கி இப்ெபாருள் உணர்தி எந்தாய்.
1186

20

இன்னெமான் றுைரப்பன் நீமுன் இருந்தவம் இயற்ற இந்த

மன்னிைல பு ந்த ேமேலான் மாற்றவும் வல்ல னாமால்
அன்னவன் குமரன் தன்ேனா டமர்ெசய்வ தியல்ேபா ஐய

தன்னினும் உயர்ந்தா ேராடு ெபாருதிடில் சயமுண் டாேமா.

21

37

1187

பூதல வைரப்பும் வானும் திைசகளும் புண

ைவப்பும்

ேமதகு வைரயும் ெதான்னாள் ேவறுபா டுற்ற ேநாக்கி

ஈெதன மாயம் ெகால்ெலன் ெறண்ணினம் அைனய ெவல்லாம்

ஆதிதன் குமரன் ெசய்த ஆடெலன் றுைரத்தா ரன்ேற.
1188

அண்ணலங் குமரன் ஆடல் அறிகிலர் மருளுங் காைலக்

கண்ணிைட அன்னான் மற்ேறார் வடிவிைனக் காட்டி நிற்ப
விண்ணவர் பலரும் சூழ்ந்து ெவகுண்டனா

ெவம்ேபார் ஆற்றத்

துண்ெணன அவைர அட்டாங் ெகழுப்பினன் தூேயா ெனன்பர்.

1189

எண்ெடாைக ெபற்ற அண்டம் யாைவயும் புவ ைவப்பும்

கண்டிட இைமேயார்க் ெகல்லாம் காட்டினன் கந்தன் என்பர்.

சிைறயிைட ைவத்துத் தாேன திண்புவி அளித்து முக்கண்
அறுமுகன் ெசய்ைக ேகட்கின் அற்புத மாகு மன்ேனா.

ெசங்கண்மால் ஏன யாக்ைக எயிற்ைறேயார் சிறுைக பற்றி

தங்கணா யகற்குச் சாத்தச் சண்முகன் அளிக்கு ெமன்பர்.

ஆ னும் வலிேயான் என்ைக அைறந்திட ேவண்டுங் ெகால்ேலா
தாரகன் தன்ைன ெவற்ைபத் தடிந்தது சான்ேற அன்ேறா.

சிறுவெனன் றிகழல் மன்னா ெசய்ைகயால் ெப யன் கண்டாய்
முறுவலின் அழலு மன்ேனா உலெகலாம் முடிப்ப தம்மா.

28

வாசவன் குைறயும் அந்தண் மலரயன் குைறயும் மற்ைறக்

ேகசவன் குைறயும் நீக்கிக் ேகடிலா ெவறுக்ைக நல்க

வாசிேலார் குழவி ேபாலாய் அறுமுகங் ெகாண்டான் எண்ேடாள்
ஈசேன என்ப தல்லாற் பிறிெதான்ைற இைசக்க லாேமா.

1195

27

அறுமுகத் ெதாருவ னாகும் அமலைன அரன்பால் வந்த

இறுதிேசர் கற்பம் ஒன்றின் ஈறிலா தவன்பால் ேதான்றும்

1194

26

ேநநலர் புரமூன் றட்ட நிருமலக் கடவுள் ைமந்தன்

பா ைன அளந்ேதான் உய்த் ப திைய அணியாக் ெகாண்ட

1193

25

அங்கண்மா ஞாலம் தன்ைன ேமலினி அகழு ேமாட்டுச்

மங்குல்வா னுலகிற் சுற்றி மருப்ெபான்று வழுத்த வாங்கித்

1192

24

மைறமுத லவைன முன்ேனார் ைவகலின் வல்லி பூட்டிச்

இைறயவன் ேவண்ட விட்டான் என்பரால் இைனய வாற்றால்

1191

23

மண்டுபல் வளனும் ஏைன மன்னுயிர்த் ெதாகுதி முற்றும்

அண்டரும் மூவர்தாமும் அைனத்துமா கியதன் ேமனி

1190

22

29

கங்ைகதன் புதல்வன் என்றுங் கார்த்திைக ைமந்தன் என்றுஞ்

ெசங்கண்மால் மருகன் என்றுஞ் ேசைனயின் ெசல்வன் என்றும்
பங்கயன் முதேலார் ேதறாப் பரஞ்சுடர் முதல்வன் தன்ைன

இங்கிைவ பலவுஞ் ெசால்வ ேதைழைமப் பால தன்ேறா.

30

38

1196

பன்னிரு தடந்ேதாள் வள்ளல் ப தியம் பைகவன் சூழ்வால்

தன்னுறு பைடஞர் மாய்ந்த தன்ைமைய வினவித் தாழா

தன்னவர் மீ ளு மாற்றால் அளக்கர்ேமல் விடுத்த ேவைல
இந்நகர் தன்னில் தூண்டின் யா வண் இருத்தற் பாலார்.

1197

தாரகற் ெசற்ற ெதன்றால் தடவைர ெபாடித்த ெதன்றால்

வார்புனற் கடலுள் உய்த்த வலியைர மீ ட்ட ெதன்றால்

கூருைடத் தனிேவல் ேபாற்றிக் குமரன்றாள் பணிவ தல்லால்
ேபா ைனப் பு தும் என்ைக புலைமேயார் கடன தாேமா.

1198

அரனிைடப் பிறந்த அண்ணல் ஆைணயால் வந்த தூதன்

கருதரும் அவுணர் தாைனக் கடைலயுங் கடந்து ேபானான்.

தப்பினன் மைறந்து மாையப் பைடெதாடா உணர்ச்சி தள்ளி

ெமய்ப்பதி யடுவான் என்றால் அவைனயா

ெவல்லற் பாலார்.

மறியினும் எழுவன் என்னின் மாையயுந் ெதாைலயும் என்னின்

ெசலுத்து ெமன்னின்

அறிஞர்கள் அவன்ேமற் பின்னும் அமர்ெசயக் கருது வாேரா.

மூெதயில் நகர முற்றும் அவுணரும் முடிவர் என்னின்

ஆதியும் முடிவும் இல்லா அறுமுகன் அடுேபார் உன்னிப்

வரங்களும் பைடகள் யாவும் மாையயுந் திறலுஞ் சீரும்

புரங்களும் அவுண ரும்ேபாற் பூழிபட் டழிந்தி டாேவா.

37

ஒற்றைன விடுத்து நாடி உம்பைர விடாைம ேநாக்கி

மற்றிவட் ேபாந்து நம்ேமல் ைவகலும் வந்தி டாது

சுற்றுதன் தாைன ேயாடுந் தூதைனத் தூண்டி அங்கண்

இற்ைறயின் அளவு நம்பாற் கருைணெசய் திருந்தான் ஐயன்.
1204

36

கரங்கள்பன் னிரண்டு ெகாண்ட கடவுள்வந் ெததிர்க்கின் நந்தம்

உரங்களுந் திருவு ெமல்லாம் ஊழிநா யகன்முன் னுற்ற

1203

35

தூெதன முன்னர் வந்ேதான் ஒருவனால் ெதாைலயும் இந்த

ேபாதுேமல் இைமப்பின் எல்லாப் புவனமும் ெபான்றி டாேவா.
1202

34

இறுதியும் எய்தான் என்னின் ஏற்றெதால் லுணர்ச்சி மாய்ந்து

ெசறியும்விண் முதல்வர் தந்த பைடக்குேநா

1201

33

இப்பகல் வந்து வரன்
ீ
இருஞ்சமர் இயற்ற என்முன்

அப்புனல் அளக்கர் உய்ப்ப அறுமுகன் ேவலான் மீ ண்டுன்

1200

32

திருநகர் அழித்தான் முன்னஞ் ேசைனயுந் தானு ேமகி

ஒருபகற் பானு ேகாபன் உைலவுறப் ெபாருது ெவன்று

1199

31

38

கருைணெகாண் டிருந்த வள்ளல் கருத்திைடத் ெதாைலவில் சீற்றம்

வருவதன் முன்னம் இன்ேன வானவர் சிைறைய மாற்றி
உ யநந் தமரும் யாமும் ஒல்ைலயின் ஏகி ஐயன்

திருவடி பணிந்து தீேயஞ் ெசய்தன ெபாறுத்தி ெயன்று.

39

39

1205

பணிந்துழி அமல மூர்த்தி பலவுநாம் பு ந்த தீைம

தணிந்தருள் ெசய்து தானுந் தணப்பிலா வரங்கள் நல்கி

அணிந்ததன் தாைன ேயாடும் அகலுமால் உய்தும் யாமும்

துணிந்திது புகன்ேறன் ஈேத துணிெவன மதைல ெசாற்றான்.

1206

40

ேவறு

ப ந்துதனக் குறுதியிைவ ெதருட்டுதலும்
அதுேகளாப் பகுவாக் கால,

வி ந்தபுைகப் படலிைகேபாய்த் திைசயைனத்தும்
விழுங்கியிட ெவகுளி மூளக்,

க ந்ததன துடல்வியர்ப்ப உயிர்ப்புவர
இதழதுடிப்பக் கண்கள் ேசப்ப,

எ ந்துமனம் பைதபைதப்ப உருெமனக்ைக
எறிந்துநைகத் திைனய ெசால்வான்.

1207

41

தூவுைடய ெநடுஞ்சுடர்ேவல் ஒருசிறுவன்
ஆற்றைலயும் தூதாய் வந்த,

ேமவலன்தன் வலியிைனயும் யான்ெசய்யப்
படுவனவும் விளம்பா நின்றாய்,

ஏவருனக் கிதுபுகன்றார் புகன்றாைர

உணர்ேவேனல் இன்ேன அன்ேனார்,

ஆவிதைனக் கைளந்திடுேவன் ஆங்கவர்ெதால்
குலங்கெளலாம் அடுவன் யாேன.

1208

42

ஞாலெமலா முன்பைடத்த நான்முகன்ஐந்
தியலங்கம் நவின்று ேபாவான்,

ஆலமிைசத் துயில்கூர்வான் என்னிளவல்

தனக்குைடந்தான் அமரர் ேகாமான்,

ேவைலதனின் மீ ன்முழுதும் என்பணியில்
தந்தனனால் ெவள்ளி ெவற்பின்,

நீலமிடற் றவன்மகேனா ெதாைலவறுெமன்
ேபராற்றல் நீக்கு கின்றான்.

1209

43

அ யயனும் புரந்தரனும் விண்ணவர்க

ெளல்ேலாரும் அகிலந் தன்னின்,

விரவுகணத் தவெரவரும் யார்க்குமுத

லாகுமுக்கண் விமலன் தானும்,

ெபாருசம ன் ஏற்றிடினும் எனக்கழிவ

தன்றிெவன்று ேபாவ துண்ேடா,

ஒருசிறிதும் புந்தியிலா ைமந்தாயான்
ெபற்றவரம் உணர்கி லாேயா.

1210

ேவறு

ஆற்றல் விட்டைன குலமுைற பிைழத்தைன அரசின்
ஏற்றம் நீங்கிைன ஒன்னலர்க் கஞ்சிைன இைசத்தாய்

44

40
மாற்றம் ஒன்றினி உைரத்திேயல் உன்றைன வலேல

கூற்று வன்புரத் ேதற்றுவன் யாெனனக் ெகாதித்தான்.

1211

ெகாதித்த ேவைலயின் ைமந்தனும் நம்முைர ெகாடிேயான்

மதித்தி லன்இவன் மாய்வது சரதேம வான்ேமல்

உதித்த ெசங்கதிர்ப் ப தியங் கடவுள்சூழ உலகில்

விதித்தி றந்தைன யாவேர வன்ைமயால் ெவன்ேறார்.
1212

குறுதி யாம்பல கூறிெனன் பயெனன உன்னா

சிறுவன் ஆதலிற் ெபாறுத்திெயன் றாற்றினன் சீற்றம்.

துஞ்சு முன்னர்யான் இறப்பது நன்ெறனத் துணியா

வஞ்சி னந்தைன முடிப்பன்யான் என்றனன் ைமந்தன்.

விைனயம் யாவுமுன் னுைரத்தைன அவர்கள்பால் வரம்
ீ
உனது ைமந்தன்யான் அஞ்சுவ ேனாெவன உைரத்தான்.

டீது நன்றுநன் றுன்ெபருந் தாைனேயா ெடழுந்து
மாதி ரம்புகழ் கின்றதன் னுைறயுளில் வந்தான்.

நிறங்ெகாள் ேமருைவ நிலாக்கதிர் உண்டநீர் ைமையப்ேபால்

பிறங்கு ேகாைதயும் புட்டிலும் ைகவிரல் ெபய்தான்.

இடங்ைக பற்றினன் வலங்ைகயில் பலபைட எடுத்தான்

மடங்கல் ஆயிரம் பூண்டேதர் புக்கனன் வந்தான்.

52

ஆற்றல் மிக்குறு துைணவர்ஆ யிரவரும் அனிகம்

ேபாற்று மன்னர்ஆ யிரவரும் ேபாரணி புைனந்து
காற்ெற னப்படர் கவனமான் ேத ைடக் கலந்து

நாற்றி றற்பைட தன்ெனாடு புைடதனில் நடப்ப.

1219

51

அடங்க லர்க்குெவங் கூற்ெறனும் ஆடல்வில் ெலான்ைற

தடங்ெகாள் ேமாலியில் தும்ைபயஞ் சிகழிைக த த்தான்

1218

50

மங்ெகாள் சூர்மகன் ஆடக ெமய்யில்வச் சிரத்தின்

திறங்ெகாள் சாலிைக கட்டினன் தூணியின் ெசறித்தான்

1217

49

தாைத அன்னேதார் ேவைலயின் ைமந்தைனத் தழீஇக்ெகாண்

ேபாதி ெயன்றலும் விைடெகாடு புரந்தனில ேபாந்து

1216

48

அைனய ேவைலயில் ஐயநீ மாற்றலர்க் கஞ்சி

புைனய உன்னிய ெதன்ெகாேலா என்றலும் ெபான்ேனான்

1215

47

ெவஞ்சி னந்தைன ஆற்றியித் தாைததான் விைரவில்

எஞ்ச லில்லவன் தாளிைண வணங்கிநீ யிைசத்த

1214

46

இறுதி யாகிய பருவம்வந் தணுகிய திவனுக்

அறிவன் நீசில அறிந்தனன் ேபாலநிற் கைறந்ேதன்

1213

45

நூெறா ேடெயழு நூறுெவௗ

ளந்ெநாறி லுைடத்ேதர்

சீறும் யாைனயும் அத்ெதாைக அவுணர்தஞ ேசைன

53

41
ஆறு நூற்றிரு ெவௗ ளத்த ப களும் அைனத்ேத

சூைற மாருத மாெமன அவன்புைட சூழ்ந்த.
1220

துடிக றங்கின கறங்கின ேப துந் துபிப்ேபர்

இடிக றங்கின வலம்பு

கறங்கின எடுக்கும்

ெகாடிக றங்கின தாைனகள் கறங்கின குனித்துக்
கடிக றங்கின கறங்கின கழுெகாடு காகம்.

1221

கிசைல யம்புைர சீறடிக் கிஞ்சுகச் ெசவ்வாய்ப்

வசைல மங்ைகதன் ெமய்த்தனு வைளந்திட அகன்றான்.

புறந்த ைலப்படத் துயரமும் தைலப்படப் ேபாந்து

மறந்த ைலப்படு பூதர்கள் ஆர்ப்ெபாலி வழங்கும்

துண்ெண னத்துளங் குறுவதுங் கண்டனன் ெதான்னாள்
டெமலாம் வல்ைலவந் தழித்து

நண்ணு கின்றதுங் கண்டனன் நன்ெறன நக்கான்.
தனது மாநகர் அழிந்தது கண்டனன் தணியா

அனிக ேவந்தைரத் துைணவைர ேநாக்கியீ தைறவான்.
ஆயி ரம்ெவள்ளம் ஓெராரு திைசயினில் ஆக்கி

ேபாெய திர்ந்துெவஞ் சமர்பு

வெரனப்
ீ
புகன்றான்.

தக்க ேதெயன இரணியன் ெமாழிதைலத் தாங்கித்
ெதாக்க பா ட ெவௗ ளேமற் ேபாயினார் சூழ.

61

தாைன மன்னரும் துைணவரும் திைசெதாறும் தழுவிப்

ேபான காைலயில் ஆடகன் குடபுலம் புகுதுஞ்

ேசைன முன்ெகாடு ெசன்றனன் இன்னேதார் ெசய்ைக
மான ேவற்பைடக் காவலன் கண்டனன் மன்ேனா.

1228

60

அக்க ணந்தனில் துைணவரும் அனிகமன் னவருந்

திக்கி லாயிரம் ெவௗ ளமாச் ேசைனையக் ெகாண்டு

1227

59

நீயிர் யாவரும் நால்வைகத் தாகிேய நீங்கி

மாயி ருந்திறற் சாரதன் வரைர
ீ
வைளந்து

1226

58

முனிவு ெகாண்டனன் ெவய்துயிர்த் தனன்உடல் முற்றும்
நனிவி யர்ப்புள தாயினன் மருங்குற நணுகும்

1225

57

விண்ணு ேளார்களும் பிறருமவ் வியனகர் ேநாக்த்

மண்ணி னுள்ளபா

1224

56

அறந்த ைலப்படும் இரணியன் அனிகநால் வைகயும்

பறந்த ைலக்களம் புக்கனன் அமரர்ெமய் பனிப்ப.
1223

55

வசைல ெமன்ெகாடி வாடிய தன்னநுண் மருங்கில்

பசைல ேசர்முைல மங்ைகயர் விழிக்கைண பாய

1222

54

வரீ ெமாய்ம்பினன் அதுகண்டு ெவஞ்சமர்க் குறுவான்

சூரன் ைமந்தருள் ஒருவேனா சுற்றமா யினேனா

62

42
ஆ

வன்ெகாெலன் ைறயுறு காைலயின் அயேல

நார தன்எனும் முனிவரன் வந்திைவ நவில்வான்.
1229

இரணி யன்எனும் ைமந்தைனச் சூரன்இங் ேகவ

அருணன் என்னவந தைடந்தனன் அம்பைட யைலப்ப
வருணன் இந்திரன் மந்தி

மறலிமா திரத்தின்

முரணு றும்பைட நான்ைகயும் முன்னுறச் ெசலுத்தி.

1230

மாய சூழச்சிகள் பற்பல ெத ந்தவன் அவைன

ேகய தன்ைமயின் அமா தைனப் பு தியா ெலன்றான்.

நன்று நன்ெறன அன்னைத வினவிேய நைகத்துத்

ெவன்றி ெமாய்ம்புைட ஆண்டைக ேநாக்கிேய விளம்பும்.

மாற்ற லன்மகன் குறுகுவான் நீவிரும் வல்ேல

வற்று
ீ
வற்றுநின்
ீ
றமர்பு

வெரன
ீ
விளம்பி.

பா

டங்கைள நால்வைகப் படும்வைக பகுத்ேத

ரண்டுமா திரத்தினும் ெசன்றிட ஏவிச்

சூரன் மாமகன் வருதிைசப் படர்ந்தனன் ேதான்றல்.
காைல யாங்கதின் அவுணமாப் ெபரும்பைட கடிதின்

சாலம் யாைவயும் ஏற்றன சமா ைனப் பு ய.

கற்ைற யஞ்சுடர்ப் ப திவா

சிைலயுமிழ் கைணகள்

ஒற்ைற முத்தைல ேவல்முதற் பைடெயலாம் உய்த்தார்.

70

ேதாடு சிந்திய ேதனறா மராமரத் ெதாைகயின்

காடு சிந்தினர் கைதகளுஞ் சிந்தினர் கணிச்சி

நீடு சிந்துரப் பருவைர சிந்தினர் ேநமி

மாடு சிந்தினர் சிந்தினர் பூத ல் வலிேயார்.

1237

69

மற்ற ேவைலயில் அவுணர்கள் மழுப்பைட நாஞ்சில்

ெகாற்ற மிக்குறு ேதாமரந் தண்ெடழுக் குலிசம்

1236

68

நாலு மாதிரந் தன்னினும் நரைலசூழ்ந் ெதன்ன
ஓல ேமாடுவந் தணுகலும் உருத்துெவம் பூத

1235

67

வரர்
ீ
எண்மைர இலக்கைர வியன்கணத் தவைரப்

ஈ

1234

66

ஏற்ற தாைனய நைமெயலாம் சூழ்ந்திட ஏவி

நாற்றி ைசக்கணும் சாரதப் பைடெயாடு நடந்து

1233

65

என்று கூறிேய நாரதன் விண்மிைச ஏக

துன்று பா டத் தைலவைரச் சுற்றமா யுளைர

1232

64

மாைய வல்லவன் பைடபல ப த்தவன் வஞ்ச

நீய லாதுெவல் கின்றவர் இல்ைலயால் நினக்கிங

1231

63

தஆையஇ ழந்தனர் கரங்களும் இழந்தனர் தாளின்

நிைலயி ழந்தனர் சாரதர் அவுணரும் ெநடுங்ைக

71

43
மைலயி ழந்தனர் ேதர்ப

இழந்தனர் மறெவங்

ெகாைலயி ழந்தனர் மடிந்தனர் குருதியுட் குளித்தார்.
1238

வைசயில் பூதரும் அவுணரும் இவ்வைக மயங்கித்

திைசெதா றும்ெபாரு கின்றுழித் தனித்தனி ேசா ந்து

விைசய ெமாய்ம்பினான் விடுத்தி வரரும்
ீ
விறல்ேசர்
அசுர ேவந்தரும் ெவஞ்சமர் விைளத்தனர் அன்ேற.

1239

கனகன் முன்வரும் ேசைனமாப் ெபருங்கடல் கண்டு
குனிவு ெசய்தனன் அறத்தனிக் கடவுளும் குனிப்ப.

சிைலவ ைளத்தனன் நாெணாலி ெயடுத்தனன் ெதழித்தான்
தைலவ ைளத்தனன் எண்டிைச நாகமும் சலித்த.

ேகாெலா ராயிரப் பத்திைனக் குனிசிைலக் ெகாளுவி
சால மாெமனப் ெபாழிந்தனன் அவுணர்தா ைனயின்ேமல்.

ெகாடிகு ைறந்தன ெகாய்யுைளப் புரவிேதர் குைறந்த
ெதாடிகு ைறந்தன குைறந்தன அவுணர்தம் ேதாள்கள்.
எறித லுற்றிடு சூைறயால் பல்கவ டிற்று

முறித லுற்றுவழ்
ீ ெபாதும்பர்ேபால் ெமாய்ம்பன்

ெசறித லுற்றதம் வடிெவலாம் சிைதந்துேவ றாகி
மறித லுற்றன நால்வைகப் பைடகளும் மயங்கி.

1244

ளியினால்
78

ஆ யன் விட்ட அயிற்கைண பாய
ேசா

மதக்க

முற்றுயர் யாக்ைக

உகுப்பன ெதால்பக லின்கண்

மாருதம் உய்த்திடு வன்னிைய ெயாப்ப.

79

விறல்ெகழு ெமாய்ம்பன் விடுத்திடு கின்ற

பிைறமுக வாளி ெபருங்க
அைறபு

யின்ைக

கின்றஅ ராத்ெதாைக தன்ைனக்

குைறமதி ெசன்ற குைறப்பன ேபாலாம்.

1246

77

ேவறு

மூ

1245

76

பிடிகு ைறந்தன களிற்றினம் குைறந்தன பிடிக்கும்

அடிகு ைறந்தன தைலகளும் குைறந்தன அம்ெபான்

1243

75

காைல யங்கதின் வரெமாய்ம்
ீ
புைடயேதார் காைள

ேமல தாகிய கானிைடப் ெபாழிதரும் ேமக

1242

74

மைலவ ைளத்திடு தன்ைமேபால் வானுற நிமிர்ந்த

அைலவ ைளத்திடு கடெலலாம் நடுங்கிய அனந்தன்

1241

73

அைனய எல்ைலயின் வரவா
ீ
குப்ெபயர் அறிஞன்

முனிவு ெகாண்டுதன் பாணியின் மூ ெவஞ் சிைலையக்

1240

72

வித்தக வரன்
ீ
விடுங்கைண ேவழ

மத்தக முற்றிட மற்றைவ ேபாழ்ந்ேத

80

44
முத்தம் உகுப்ப முகந்திடு கும்பம்

உய்த்திடும் நல்லமு தச்சுைத ெயாக்கும்.

1247

81

கரம்பட ருங்கவி ைகத்ெதாைக ேத ன்

உரம்படு கால்கள் உலம்புைர ேதாளான்
சரம்பட விற்ற தைலத்தைல உற்ற

வரம்பின் மதிக்குைற மல்கிய ெவன்ன.
1248

82

ேமக்குயர் ெமாய்ம்பன் விடுங்கைண யால்பாய்

மாக்கள் துணிந்து மறிந்து கிடந்த

ேதக்கிய ெதண்கட லிற்றிைர முற்றும்
தாக்கிய சூைற தனக்கழிந் ெதன்ன.
1249

83

ெபருந்தைக விட்ட பிைறத்தைல வாளி

திருந்தலர் ேதாலுறு ெசங்ைக துணிப்ப
வருந்திட மாமதி ெவௗவும்அ ராைவத்
துரந்திடு கின்றதன் சுற்றம ெதன்ன.

1250

84

ேவறு

தக்க வன்ைமயால் சிறந்துேளார் தமதுமாற் றலர்ேமல்
மிக்க ெவஞ்சினத் ேதகல்ேபால் அனிகெவௗ

ளத்தில்

ெதாக்கு வந்துவந் திழிந்தெசஞ் ேசா யின் ெவௗ ளம்
ைமக்க ருங்கடல் ெவௗ ளத்தி னூடுேபாய் மடுத்த.

1251

குைறத்தி டும்ெபரு ஞாளியும் குறுந க் குழாமும்

நிருத்த ேமயின கவந்தமும் நிணனுண்டு ெசருக்கி
உருத்த குந்திறல் காளியும் கூளியும் ஒருசார்க்

கிருத்தி மங்களும் தைலத்தைல மயங்கின ெகழுமி.

1252

நிைலய ெவல்ைலயின் மைலந்திடும் தானவர் நீத்தம்

குைலகு ைலந்துதம உயிருடன் யாக்ைகயுங் குைறந்த.

மீ ளி யாயது கண்டனன் எடுத்தேதார் வில்லின்

வாளி யாயிரம் ஒருெதாைட தூண்டிேய மறெவங்

ைமப்பினில் ெகான்றான்.

88

ெகான்ற காைலயில் பூதெவம் பைடகளும் குைலந்து

ெசன்ற மாதிரம் ெத ந்தில தழல்விடம் ெதறக்கண்

டன்ற ேபாகிய ேதவேர ஆயினர் அதைன

நின்ற தாைனயம் தைலவ ல் கண்டனன் நீலன்.

1255

87

ஆளி யாயிரம் பூண்டேதர் மிைசவரும் அவுணா

கூளி யாயிர ேகாடிேயா
1254

86

சிைலயின் வல்லவன் இவ்வைக கைணமைழ சிதறி

உைலப டுங்கனல முன்னுறும் இழுெதன உைடந்து

1253

85

கண்ட நீலனும் இறுதிநாள் அழெலனக் கனன்று

திண்டி றற்ெகழு மன்னவன் மதைலமுன் ெசன்ேற

89

45
அண்ட முந்தைல பனித்திட உருெமன ஆர்த்தான்

உண்டு ேபா தி என்றனர் அமரரா யுள்ேளார்.
1256

காைல யனனத்தில்அவுணர்தம் இைறமகன் கனன்று

ேவல ெதான்றிைன ஆகமூழ் குற்றிட விடுப்ப

நீலன் வன்ைமேபாய் நின்றிலன் ெசன்றனன் ெநடிய

சால ெமான்றுெகாண் டவன் தடந் ேத ைனத் தடிந்தான்.
1257

ெசய்ய ேத ைட வல்ைலயில் தாவிநாண் ெசறித்துக்

ெபாய்யின் மாமுகி லாெமனச் சுடுசரம் ெபாழிந்தான்.

அழிந்தி லன்சிறி தஞ்சிலன் குலகி

அன்றி

ஒழிந்த குன்ெறலாம் பறித்தனன் வசிேய
ீ
உடலத்

மரபின் நூக்கிய வைரெயலாஞ் சரங்களால் மாற்ற

ஒருைக யாெலடுத் ெதறிந்தனன் அமரரும் உைலய.

காற்று லாய்நிமிர் விண்ணுறப் ேபாயது காைள

ஏற்ெற ழுந்ெததிர் புக்கனன் நீலனாம் இகேலான்.
நிற்றி நிற்றிநீ என்றுெகாண் ேடகிேய நீலன்

ெசற்ற ேமாடுைதத் துருட்டிவான் உருெமனத் ெதழித்தான்.

ீ முகில்ேபால்
முறிந்து நீங்கிய களத்திைட வழுக்கிவழ
எறிந்த வச்சிரப் ெபரும்பைட இதுெகாெலன் றிைசப்ப.

97

வழ்ந்த
ீ
காைளையத் தன்ெபருந் தாள்களால் மிதிப்பக்

கீ ழ்ந்து ேபாயது மாநிலம் அவன்முடி கிழிந்த

ேபாழ்ந்த தாகமும் வாய்வழி குருதிநீர் ெபாழிய

வாழ்ந்து ெவந்துயர் உழந்தனன் ெசய்வெதான் றறியான்.

1264

96

ெநறிந்த பங்கிேசர் நீலனங் குைதத்திட நிருதர்

மறிந்து வழ்தரும்
ீ
அவுணன்ேமற் பாய்ந்தனன் மகவான்

1263

95

எற்றி னான்அவன் உரத்திைட அவுணனும் இவைனப்

பற்றி வசினான்
ீ
பூதனும் மீ ண்டுதன் பதத்தாற்

1262

94

ஆற்ற லந்தடந் ேத ைன வசிட
ீ
அதுவுங்

மாற்ெறார் ைவயேமற் பாய்ந்திட உன்னினன் வரலும்

1261

93

நிருப னாகிய ஆடகன் தன்ெனதிர் நீலன்

விைரவி ேனாடுேபாய் அவன்தடந் ேத ைன ெவகுளா

1260

92

ெபாழிந்த வார்கைண முழுவதும் அவனுரம் புகலும்

திழந்த ேசா நீர் ெசா தர நின்றனன் இைமயான்.
1259

91

ைவயம் அங்கழி ெவய்தலும் அவுணர்ேகான் மற்ேறார்

ைகயில் வாங்கிய சராசனத் திைடயுறக் கைடநாட்

1258

90

திறல ழிந்தனன் சீற்றமும் அழிந்தனன் ெசங்ேகால்

மறலி ெகாள்வதற் கணியேன ஆதலும் மனத்தில்

98

46
இறுதி எய்திய தீங்கனிச் ெசய்வெதன் எமக்ேகார்

உறுதி யாெதன உன்னினன் பின்னெரான் றுணர்ந்தான்.

1265

மாயம் ஒன்றிைனப் பு குதும் யாெமன வல்ேல

ஆய மந்திரம் புகன்றனன் பூசைன அைனத்தும்

தூய சிந்ைதயால் நிரப்பினன் ேவண்டிய துணியா

ஆய ெதய்வதம் உன்னினன் அன்னேதார் எல்ைல.
1266

99

100

ேவறு

தன்ேபாெலாரு வடிவன்னெதார் சம ன்தைல அணுகா
மின்ேபாெலாளிர் தருபல்பைட விரவும்படி பா யா

என்ேபாெலவர் ெபாருகின்றவ ெரனவரம
ீ
துைரயா

வன்ேபாரது பு யும்படி வலிெகாண்டுமுன் வரலும்.
1267

கண்டானது வருகின்ற கடிேதெயதிர் நடவா

எண்டானவர் அம ன்தைல யிட்ேடகிய ெதாருெபாற்

றண்டானது ெகாண்ேடஅதன் தைலேமாதினன் இைமேயார்
விண்டான்இவற் கழிந்தாெனன நீலன்தைன வியந்தார்.
1268

வியக்கும்ெபாழு தினில்அன்னவன் விடுமாயமும் விைசயால்

மயக்குற்றனன் ெநடிதுன்னினன் மண்மீ துறக் கண்டான்.

நாணால்மிகு சீற்றத்ெதாடு நணுகுற்றனன் அதுவுந்

ேசணாகிய தணித்தாயது திைசெயங்கணுந் தி யும்.

ேத ற்புகும் மாவிற்புகும் சிைலயிற்புகும் திைரமுந்

கா ற்புகும் நிரயத்திைட கடிதிற்புகும் எழுேம.

பின்ேனவரும் வலத்ேதவரும் ெபரும்ேபா ைனப் பு யும்
என்ேனஅதன் இயல்யாைவயும் யாேரபுகல் வாேர.

106

மாலுந்திறம் இதுெபற்றியின் வருகின்றெதார் மாயக்

ேகாலந்தனி ெதாடராவலி குைறந்தான்தி ந் துைலந்தான்
காலுந்தளர் கின்றானவன் கல்வித்திறம் புகழா

ேமெலன்ெசய ெலனஉன்னி ெவகுண்டான்அடல் வரன்.
ீ
1273

105

முன்அேவரும் இடத்ேதவரும் முதுெவம்பிடர் தழுவிப்

ெபான்ேனகரு தியமங்ைகயர் புலனாெமனத் தி யும்

1272

104

பா ற்புகும விண்ணிற்புகும் ப திச்சுட ெரனேவ

நீ ற்புகும் வடவாமுக ெநருப்பிற்புகும் நீலக்

1271

103

காணாவல மருவானிது கரவாெமன உணரான்

தூணார்தடந் ேதாள்ெகாண்டமர் ெகாடங்குற்றது ெதாடங்கிச்

1270

102

உயக்குற்றவ ெரனவிண்மிைச உயர்கின்றது காணாத்
துயக்குற்றிடு நீலன்னது ெதாடர்ந்தான்கரந் திடலும்

1269

101

ெவன்றார்புகழ் தருவரனும்
ீ
விைனயந்தைன உன்னி

நின்றான்அது காலந்தனில் நிருத்ன்றன துருவம்

107

47
ஒன்றாயது பலவாயுல ெகல்லாெமாருங் குறலால்

நன்றாமிது மாயம்ெமன நாணத்ெதாடு நவின்றான்.

1274

திண்ேடாளுைட நீலன்னிது ெதௗ கின்றுழ அவனால்

புண்ேடாய்தரு குருதிப்புனல் புைடேபாதரப் புவிேமல்

விண்ேடாெனன மறிகின்றவன் மிடல்ெபற்ெறழுந் திதைனக்
கண்ேடார்தடந் ேதேரறினன் மாயத்ெதாடு கலந்தான்.

1275

109

கலந்தாெனாரு சிைலவாங்கினன் கனல்வாளிகள் ெத யா

உலந்தானுறழ் தருெமய்யிைட உய்த்தானுவன் ெபாங்கர்

மலர்ந்தாெலன உரம்புண்பட வடிவாளின் படநின்

றலந்தான்மன ெமலிந்தான்ெபாரு தலுத்தான்மிகச் சலித்தான்.
1276

108

110

ேவறு

ஈண்டு சீர்த்தி இரணியன் மாயமும்

ஆண்டு நீலன் அயர்வது ேநாக்குறாப்
பூண்ட வாைகப் புயத்தவன் சீறிேய

தூண்டு ேதெராடு துண்ெணன நண்ணினான்.
1277

தாங்கு கின்றதன் தாழ்சிைல ேதாள்ெகாேட

வாங்கி நாணியின் வல்லிைச ேகாடலும்

வங்கு
ீ
ெமாய்ம்பின் விறல்ெகழு தானவர்
ஏங்கி யாரும் இ ந்தனர் ேபாயினார்.

1278

பாத ெமய்த்துைண பன்முைற ேபாற்றிடா
ேசத னப்பைட ெசங்ைகயின் வாங்கினான்.

மாைய ேமல்விட மற்றதன் பட்டிைம
ேபாய கங்குல் நிசிெயனப் ேபாந்தேத.

ஏந்த ேலத மியாக எ ெயனக்

ஆய்ந்து தீங்கைண ஆயிரம் தூண்டினான்.

115

தூண்டு கின்ற சுடுகைண வரமார்த்
ீ

தாண்டன் முன்னவன் தன்வைர மார்புறா
மீ ண்டு நுண்டுகள் ஆதலும் ேமலது

காண்ட லுஞ்சுரர் ைகெயடுத் தார்த்தனர்.

1282

114

ேபாந்த காைலப் புலம்புறு தானவர்

காந்தி நின்றவன் காமர்வில் வாங்கிேய

1281

113

தூய ேபாதகத் ெதால்பைட அன்னவன்

ஆயி ரங்கதிர் ஆதவன் ேநர்புறப்

1280

112

ேசாதி ெநற்றிச் சுடர்த்தனி ேவலினான்

ஆத ரத்தின் அருச்சைன ஆற்றிேய

1279

111

ெபாறுத்த வாைகப் புயன்வலி ெவவ்விடம்

நிறத்த நூறு ெநடுங்கைண தூண்டிேய

116

48
எறிந்த சீர்த்தி இரணியன் ேகதனம்

அறுத்து வில்ெலா டரணமுஞ் சிந்தினான்.
1283

ெபாருவில் சாலிைக ேபாதலுஞ் சூர்தரும்

திருவில் ேகாமகன் ெசங்கரம் தன்னில்ேவ

ெறாருவில் ெகாள்ளெவா ராயிரம் ெவங்கைண

விைரவில் தூண்டின னால்விறல் ெமாய்ம்பினான்.
1284

எடுத்த வாளி இருஞ்சிைல பின்னுறத்
படுத்து மார்பகம் ப றுைள ெசய்தேவ.

ெவய்யன் வாவலும் வரருள்
ீ
வரனாம்
ீ

ைமயல் எய்தி இழந்தனன் வன்ைமேய.

ஏறு ேதர்க ளியாைவயும் ெசல்லுமுன்
ஈறு ெசய்தலும் ஏங்கியி ெதண்ணினான்.
இநத் ேவைல இடர்ப்படு ெமன்றனக்

தந்ைத யாரும் இறத்தல் சரதேம.

இற்ற காைல இருங்கடன் ெசய்திட

உற்று ேளாரும் இறப்ப

துண்ைமேய.

வறிது ேமார்கிலா மன்னவன் மாயுமுன்
அறுவ ேதாஎன் அகத்திட ராயினும்.

124

ஒய்ெய னச்சுர ேராடெவன் கண்டஎன்

ஐயன் மற்றினித் துஞ்சின் அருங்கடன்

ெசய்வ தற்ெகாரு ேசயுமிங் றாெலனின்
ைவய கத்தில் வைசயதுண் டாகுேம.

1291

123

உறுதி யாவ துைரக்கவும் ஆங்கது

இறுவ ேதகடன் இற்றில ேனெயனின்

1290

122

மற்றி யாவரும் இல்ைலஇம் மாநகர்ச்
சுற்ற மானவ ருந்ெதாைலந் தார்இனி

1289

121

கந்த ெமய்திய தன்னவ னால்உயிர்

சிந்தும் என்ெனாடு தீர்வது ேவாஇனித்

1288

120

ேவறு பின்னரும் ேமதகு சூர்மகன்

நூறு நூறு கைணகளின் நூறிேய

1287

119

ெசய்ய ேவெறாரு ேதர்மிைசச் சூரருள்

ஐயன் வாளிெகாண் டன்னது மட்டிட

1286

118

விடுத்த வாளிகள் ெவவ்விறல் ஆடகன்

ெதாடுத்த தூணிமுன் தூண்டிய பாகுேதர்

1285

117

ைமந்த ைனப்ெபறு கின்றது மாசிலாப்

புந்தி அன்ெபாடு ேபாற்றி வளர்ப்பதும்

125

49
தந்ைத மாண்டுழித் தம்முைறக் ேகற்றிட
அந்த மில்கடன் ஆற்றுதற் ேகயன்ேறா.

1292

அைசவி லாத அம ைடத் தஞ்சிடின்

இைசய தாகும்இ றந்தில ேனெயனில்

தைசயு லாமுடல் தாங்கிஉய்ந் தாெனனா

வைசய தாகுெமன் வன்ைமயும் துஞ்சுேம.
1293

மன்ைன எய்தும் வைசயுைர ஆங்கதன்
அன்ன தாதல் அழகிதன் றாெலன.

ேபாவ ேதகடன் என்று ெபாருக்ெகனத்

தாவி வான்முகில் தன்னிைடப் ேபாெயாரு

தன்ைன யாரும் ெத வரும் தன்ைமயால்
மின்னு தண்சுடர் மீ னுரு வாகிேய.

ஆண்டு ேபான அவுணன்அம் மாநகர்

ஈண்டு ைவகுதும் என்றவண் ேமவினான்.
ஆய காைலயில் ஆடகன் ெசய்திடு

ேசயி ருங்கதிர்ச் ெசல்வன்வந் ெதய்தினான்.

நீங்கு மாையயின் நீள்நில வற்றிட

ஓங்கு திங்கள் உததியில் ேபாயினான்.

133

நீங்கு சூர்மகன் நீர்ைமைய ேநாக்கிேய

வங்கு
ீ
ேதாளுைட வரன்நம்
ீ
மாற்றலன்

ஓங்கும் ஆழியுள் ஓடினன் ேதாற்ெறனா

ஏங்கு சங்கம் எடுத்திைசத தானேரா.

1300

132

ஆங்கு ெவய்யவன் அப்பைட ேபாெலழ

ஏங்கி ேயாடும் இரணிய னாெமன

1299

131

மாைய யாெமனக் கங்குலு மாய்ந்திடத்

தூய ேபாதகத் ெதால்பைட ேதான்றல்ேபால்

1298

130

மீ ண்டு ெசல்கிலன் ேமல்விைள கின்றன
காண்டும் நந்தம் கடன்முடிக் குந்துைண

1297

129

உன்ன ேலாடும் உருவரு வாதலும்

ெபான்னு லாய புண யுட் ேபாயினான்

1296

128

ஆவ துனனிஎன் னாருயிர் ேபாற்றிேய

ேதவு மந்திரம் சிந்ைதயில் உன்னினான்.
1295

127

என்ைன எய்தும் இைசயது ேவெயனின்

ெறன்ைன எய்தினும் எய்துக தந்ைதபால்

1294

126

சங்கம் வாயிைடக் ெகாண்டுதன் சீர்த்திைய

எங்கு ேளாரும் ெதௗ ய இைசத்துழிப்

134

50
ெபாங்கு பூதர் புகழ்ந்தனர் வாழிெயன்

றங்கண் வானவர் ஆசிெசய் தார்க்கேவ.

1301

நின்ற வரர்கள்
ீ
ேநரலர் ேசைனையப்

ெபான்று வித்தனர் ேபா ைடத் தூதுவர்
ெசன்று காெலாடு சிந்ைதயும் பிற்பட

மன்றன் மாநகர் மந்திரம் எய்தினார்.
1302

136

மந்தி ரத்துைற மன்ைன வணங்கிநீ

தந்த அக்கும ரன்சமர்க் காற்றலன்

உய்ந்தி டக்ெகால் உவைரெயார் சூழச்சியால்

சிந்தி டக்ெகால் அகன்றனன் சிந்துவில்.
1303

135

137

என்று தூதர் இைசத்தலும் மன்னவன்

குன்றி ெவௗ கிக் ெகாடுஞ்சினம் ெகாண்டிடா
ஒன்று மாற்றம் உைரத்திலன் அவ்வழிச்
ெசன்ற னன்கனல் மாமுகச் ெசம்மேல.

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1303
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