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ெசந்திலாண்டவன் துைண
திருச்சிற்றம்பலம்

13. சூரபன்மன் வைதப் படலம் (2398 - 2904) *

( * ஏழா நாள்முதல் பத்தா நாள்வைர சூரபன்மன் வைத நிகழ்ச்சி ஆகும். 
சூரபன்மன் இறுதியாகச் சண்முகக்கடவுேளாடு நான்குநாள் ேபார்பு ந்து 
மடிந்தான் என்பைத Ôஸ..ஈ ரு, நாள்வைரத் துன்னலன் ெதாைலயாது 
அமராற்றிேய எனவரும் இந்நூல் இப்படலத்தின் ௪0௯-ம் ெசய்யுள் 
அடிகளால் அறியலாம். மேகந்திரபு யில் சூரபன்மனாதிேயார்
சண்முகப்ெபருமானுடன் எதிர்த்துப் ேபார்பு ந்தது பத்துநாட்கள் ஆகும்.
இதைன "ெசால்லும் ஐந்திருைவகலின் அவுணர்தம் ெதாைகயும், அல்லல்
ஆற்றய சூரனும் முடிந்திட அடுதும்" எனவரும் கந்தபுராணம் - 
மேகந்திரகாண்டம்- சயந்தன் கனவுகாண் 
படலம் ௧௧-ம் ெசய்யுளின் அடிகளால் அறியலாம்.)
      
2398 ெகாறற ேவற்பைட ப த்திடும் ஆயிர ேகாடி
      ஒற்றர் தங்கைள ேநாக்கிேய சூரனாம் உரேவான்
      மற்ெறன் ஆட்சியாம் அண்டங்கள் எங்கணும் ைவகிச்
      சுற்று தாைனையத் தம்மிேனா கடிெதனச் ெசான்னான். 1
      
2399 ெசான்ன காைலயின் நன்ெறன வணங்கிேய தூதர்
      பன்ன ருங்கதி ெகாண்டனர் விண்டனர் படர்ந்து
      ெபான்னின் ேமதகும் அண்டங்கள் இைடெதாறும் புகுந்து
      மன்னர் மன்னவன் தன்பணி முைறயிைன வகுத்தார். 2
      
2400 வகுத்த காைலயில் ஆண்டுைற அவுணமன் னவர்கள்
      ெதாகுத்த நாற்ெபருந் தாைனயங் கடெலாடுந் துவன்றி
      மிகுத்த அண்டத்தின் புைடெதாறும் புைடெதாறும் ேமனாட்
      பகுத்து ைவத்திடும் வாயிலின் ெநறிகளாற் படர்ந்தார். 3
      
2401 முந்ைத அண்டத்தின் ெநறிதனில் முழங்கிருஞ ேசைன
      வந்து வந்திவட் ெசறிவன விதிெயாடு மாறாய்ச்
      சுந்த ரங்ெகழு மாயன்இவ் வுலகுயிர் துய்ப்ப
      உந்தி யின்வழி அங்கைவ ேதான்றுமா ெறாப்ப. 4
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2402 பூதம் யாைவயும் உயிர்களும் புவனமுள் ளனவும்
      ேபதம் நீங்கிய சுருதியா கமங்களும் பிறவும்
      ஆதி காலத்தின் அநாதியாம் எம்பிரான் அளப்பில்
      பாத பங்கயத் துதிப்பவும் ேபான்றன பக ன். 5
      
2403 இைனய தன்ைமயால் அண்டத்தின் ெநறிதனில் ஏகும்
      வைனக ருங்கழல் அவுணர்தம் பைடயிவண் வரலுங்
      கனலி தன்சுடர் மைறந்தன நடுங்கினன் கனலும்
      அனிலன் தானுெமய் வியர்த்தனன் ெநருக்கமுற் றயர்வான். 6
      
2404 ஆ��த்த ஓைசயால் அகிலமுந் துளங்கிய அவுணர்
      கார்த்த ெமய்ெயாளி கதுவலால் இருண்டன ககனந்
      தூர்த்த பூழியால் ஆழிகள் வறந்தன துைணத்தாள்
      ேபர்த்து ைவத்திடு தன்ைமயால் அண்டமும் பிளந்த. 7
      
2405 கூடும் இப்ெபருந் தாைனைய ேநாக்கிெமய் குைலவுற்
      ேறாடு தற்கிடம் இன்றிநின் றிரங்கினர் உம்பர்
      வடீி னாெனன வாசவன் மருண்டனன் விதியும்
      நீடு மாயனும் முடிவெதன் ேனாெவன நிைனந்தார். 8
      
2406 பூத லந்தனில் அம்பர ெநறிதனில் புைடசூழ்
      மாதி ரங்களில் அளக்க ன் வைரகளில் வழியில்
      பாத லங்களில் பிறவினில் அவுணர்தம் பைடகள்
      ஏதும் ெவள்ளிைட இன்றிேய ெசன்றன ஈண்டி. 9
      
2407 மலர யன்பதம் மால்பதம் முனிவர்கள் ைவகும்
      உலகம் வாசவன் ெதான்னகர் ஏைனேயார் உைறயுள்
      அல  யாதியர் ெசல்கதி பிலங்களில் அனிகம்
      பலவும் நின்றன ெசல்லிடம் ெபறாதபான் ைமயினால். 10
      
2408 மாறி லாதன ெதால்ைலயண் டங்களின் வந்த
      வறீி லாதேதார் தூசிகள் படர்ந்திடும் எல்ைல
      நூறு ேகாடிேயா சைனகெளன் றறிஞர்கள் நுவன்றார்
      ேவறு பின்வருந் தாைனயின் ெபருைமயார் விதிப்பார். 11
      
2409 குறுைம யாமுயிர் வாழ்க்ைகயர் ெகாண்டெதால் வளம்ேபாற்
      சிறுைம ேயாவிது வி த்திட அவுணர்ேகான் ேசைன
      அறிஞர் கூறிய ெபருந்ெதாைக தன்னினும் அடங்கா
      பிறிது மற்றிதற் குவைமயும் ஒன்றிைல ேபசின். 12
      
2410 அஞ்சு பட்டிடு பூதங்கள் பல்லுரு வைமந்து
      ெநஞ்சு பட்டிடும் உயிர்ெகாடு ேநருேமல் நிகரும்
      அஞ்சு பட்டிடு ெபாருப்ெபலாஞ் சூைறமுன் மயங்கும்
      பஞ்சு பட்டிட நடந்திடு தூசிமுற் பைடேய. 13
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2411 அந்த மின்றிேய அகன்புவி ெகாண்டஅண் டத்தில்
      வந்தி டுந்திறற் பைடகளின் ெபருைமயா�� வகுப்பார்
      முந்து தூசிகள் மேகந்திரப் ெபருநகர் மூடி
      இந்த வண்டத்தின் இடெமலாம் நிைறந்தன இைமப்பில். 14
      
2412 ஆன காைலயில் ஒற்றர்ேபாய்ச் சூரைன யைடந்து
      பானல் ெமல்லடி ைகெதாழு ைதயநீ பைடத்த
      ேசைன வந்தயல் நின்றன தூசிமுற் ெசன்று
      வானு லாவுேபர் அண்டத்ைத ெநருக்கின மன்ேனா. 15
      
2413 என்னும் எல்ைலயில் நன்ெறன அவுணர்ேகான் எழுந்து
      தன்ன தாகிய உைறயுள் ேபாய்த் தடம்புன லாடித்
      துன்னும் ஐவைக உணவுடன் அறுசுைவ ெதாடர்ந்த
      அன்னம் உண்டனன் நஞ்சுெகால் மருந்துெகால் அதுேவ. 16
      
2414 நீற ணிந்தனன் ெநற்றிெமய்ந் நிைரவிைர களபச்
      ேசற ணிந்தனன் பூந்ெதாைட பங்கியிற் ெசறித்தான்
      மாறில் ெபாற்சுடர்க் கைலயுடன் அணிகலன் மாற்றி
      ேவறு ேவறுநன் கினியன புைனந்தனன் விைரவில். 17
      
2415 ஈசன் மாப்பைட ஏைனேயார் ெபரும்பைட யாவும்
      மாசில் ஆயிர ேகாடிேதர் ெசலுத்திேய அைவயுங்
      ேகச த்திறல் யானமுங் ேகடில்ெபாற் ேறரும்
      பாச னத்திறல் அவுணர்ெகாண் ேடகுவான் பணித்தான். 18
      
2416 ஆங்க ெவல்ைலயிற் சூரபன் மாெவனும் அவுணன்
      பாங்கர் வந்திடு வலவர்தந் ெதாைகயிைனப் பாரா
      ஓங்கு ேமா தடந் ேத ைனக் ெகாணர்திெரன் றுைரப்பப்
      பூங்க ழற்றுைண வணங்கிேய நன்ெறனப் ேபானார். 19
      
2417 வாட்டு ேகச  எழுதி னாயிரம் வயமாக்
      கூடடம் அங்கேணா ெரழுபதி னாயிரங் கூளி
      ஈட்ட மாகிய ெதழுபதி னாயிரம் ஈர்ப்பப்
      பூட்டி நன்குறப் பண்ணினார் ஆங்ெகாரு ெபாலன்ேதர். 20
      
2418 மண்ட லத்தினும் ஆன்றேபர் இடத்தது மருங்கில்
      ெதண்டி ைரக்கட லாெமன ஆர்ப்பது ெசறிந்த
      அண்ட மாயிர ேகாடியுந் தன்னிடத தாற்றிக்
      ெகாண்டு நின்றிடும் வலியது மடங்கலங் ெகாடித்ேதர். 21
      
2419 முடியும் எல்ைலயில் எழுதரு மருத்தினும் உந்திக்
      கடிது ெசல்வது ெசன்றிடு விைசயினால் ககுபத்
      தடெந டுங்கி  அலமரத் தபனருங் குளிர
      வடைவ யங்கிகள் விளிந்திடப் பு வதம் மான்ேதர். 22
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2420 ஏழு ேநமியும் இைடப்படு தீபமும் யாவுஞ்
      சூழு கின்றேபர் அடுக்கலும் ஒன்றிய ெதாடர்பின்
      ேகழில் பன்மணி ஓவியப் பத்திகள் ெகழுவும்
      ஆழி தாங்கிய அண்டெமாத் திலங்கிய தகன்ேதர். 23
      
2421 ெதாழுத குந்திறல் அவுணர்ேகான் ேவள்வியில் துஞ்சி
      எழுவ தாகிய எல்ைலயில் ேதான்றிய ெததிர்ந்தார்
      குழுவி ந்திடத் துரப்பது நான்முகக் கு சில்
      அழியும் நாளினும் அழிந்திடா திருப்பதவ் வகல்ேதர். 24
      
2422 கண்ண கன்பைட அளப்பில ப த்தது காமர்
      விண்ண வர்க்குள வலிெயலாங் ெகாண்டது ேமனாள்
      அண்ணல் நல்கிய இந்திர ஞாலமும் அைனய
      ெதண்ணின் ேமற்படு மியாணர்ெபற் றுைடயதவ் விரதம். 25
      
2423 அைனய தாகிய ேத ைன வலவர்ெகாண் டைணந்து
      தினக ரன்தைன ெவகுண்டவன் தாைதமுன் ெசலுத்தத்
      துைண மற்றதில் இவர்ந்தனன் இவர்தலுந் ெதாழுது
      புைனதி வாைகெயன் றவுணர்கள் பூமைழ ெபாழிந்தார். 26
      
2424 ெபாழிந்த காைலயில் வலவர்கள் அங்கதிற் புக்குக்
      கழிந்த சீர்த்தியான் ஆைணயால் ேத ைனக் கடவத்
      தழிந்த ழெீமனப் பல்லியம் இயம்பின சகங்கள்
      அழிந்த நாெளழு கடெலன அவுணர்கள் ஆர்த்தார். 27
      
2425 அங்கி யன்னெபாற் படியகங் ேகாடிகம் அைடப்ைப
      திங்கள் ெவண்குைட கவ ெகாண் ெடாழுகினர் சிலதர்
      துங்க மிக்கவன் சீர்த்தியும் ஆைணயுந் ெதாடர்ந்து
      மங்க லந்திகழ் உருக்ெகாடு சூழ்ந்திடும் வைகேபால். 28
      
2426 அண்ணல் ேமவரு ேகாநகர் எல்ைலயுள் அைடந்த
      எண்ணில் மாப்ெபருஞ் சிக யின் வாயில்கள் இகந்ேத
      கண்ண கன்ெஞௗ�ளல் ஆயிர ேகாடியுங் கடந்து
      வண்ண மாமணிக் ேகாபுர முதற்கைட வந்தான். 29
      
2427 ேவறு
      தானவர் ேகாமகன் தடம்ெபாற் ேறெராடு
      மாநகர் முதற்கைட வாயில் ேபாதலும்
      ஆனது ேநாக்கிேய அங்கட் சூழ்தரு
      ேசைனகள் ஆர்த்தன உடுக்கள் சிந்தேவ. 30
      
2428 ெஞலிததிடு பரைவயின் நீல ெவவ்விடம்
      ஒலித்ெதழுந் தாெலன உலப்பில் தாைனகள்
      கலித்தன படர்ந்தன கண்ண கன்புவி
      சலித்தது ெகாடியைரத் த க்ெகா ணாைமயால். 31
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2429 ேந யம் ப யேதார் நிசாளஞ் சல்லிைக
      ேப யம் பைணவயிர் பிறங்கு தண்ணுைம
      தூ யம் காகளந் துடிமு தற்படு
      சீ யம் பலவுடன் இயம்பிச் ெசன்றேவ. 32
      
2430 ேசயின குஞ்சிகள் ெசறிந்த தானவர்
      பாயின தாைனயில் படர்ந்த பூழிகள்
      வாயின பரைவேமல் வடைவத் தீவிராய்ப்
      ேபாயின நாெளழு புைகையப் ேபான்றேவ. 33
      
2431 வானினும் மண்ணினும் மாதி ரத்தினுந்
      தானிைற கடலினுந் தணப்பின் றாகிேய
      ேமனிைற பூழிகள் மிைடய எங்கணுஞ்
      ேசாைனெகாள் பின்பனித் தூவல் ேபான்றேவ. 34
      
2432 சூரனி கரத்ெதழு தூளி அந்நகர்
      ஆரகில் ஆவியும் யாரும் ஆடிய
      பூ ெகாள் சுண்ணமும் ெபாருந்திப் ேபாவது
      கா ன மின்ெனாடு கடலுண் ேடகல்ேபால். 35
      
2433 திண்டிறற் க களில் ேத ல் ெவண்ெகாடி
      மண்டுறு பூழிேதாய் வானிற் ெசல்வன
      ெகாண்டலின் இருதுவிற் ெகாக்கின் மாைலகள்
      தண்டுளி யுைறப்புழிப் படருந் தன்ைமேபால். 36
      
2434 பைடவைக திைசெயலாம் படரப் பாயிருள்
      அைடவது சூரறிந் தண்டம் யாவினும்
      மிைடதரு கதிர்கைள விளிக்க வந்ெதனக்
      குைடநிைர எங்கணுங் குழுமு கின்றேவ. 37
      
2435 ெவம்ப  க யுமிழ் விலாழி மாமதம்
      இம்ப ன் நகெரலாம் யாற்றின் ஏகலால்
      உம்பர்மற் றல்லைத ஒருவன் தாைனகள்
      அம்புவி ெசன்றிடற் க ய தானேத. 38
      
2436 இவ்வைக தாைனகள் ஈண்டிச் ெசன்றிடத்
      ெதவ்வலி அவுணர்ேகான் ெசம்ெபாற் ேற ன்ேமல்
      ைமவைர ேமருவின் வருவ தாெமனக்
      கவ்ைவயின் அமர்பு  கள  ஏகினான். 39
      
2437 பூசலின் எல்ைலயில் புரவ லன்ெசலத்
      தூசிய தாகிேய ெதாடர்ந்த தாைனகள்
      ஈசன தருள்மகன் இனிது ைவகிய
      பாசைற சூழ்ந்தன படியும் வானுமாய். 40
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2438 உரற்றிய கணமைழ உம்பர் சூழ்ந்ெதன
      விரற்ெறாடு சூழ்பைட ஈட்டம் ேநாக்கிேய
      மரற்றுறு பலங்களில வா  கண்வர
      அரற்றினர் ெவருவினர் அமரர் யாவரும். 41
      
2439 அழுங்கினன் புரந்தரன் அகிலம் யாைவயும்
      விழுங்குறும் இருவரும் விம்மி னாருளம்
      புழுங்கினர் வரீர்கள் பூதர் ஏங்கினார்
      ெகாழுங்கனல் இைடப்படு விலங்கின் ெகாள்ைகேபால். 42
      
2440 ஆவேதார் காைலயில் அ யும் நான்முகத்
      ேதவனும் ஏைனய திைசயி ேனார்களும்
      மூவிரு முகமுைட முதல்வன் தன்னிரு
      பூவடி பணிந்திைவ புகறல் ேமயினார். 43
      
2441 ேவறு
      அந்தமி லாத அண்டம் ஆயிரத் ெதட்டுத் தன்னில்
      வந்திடு தாைன ேயாடு மாெபருஞ் சூர பன்மன்
      உந்திய ேத ன் ேமலான் உறுசமர் பு வான் ேபாந்தான்
      முந்திய தூசி நந்தம் பாசைற ெமாய்த்த ெதன்றார். 44
      
2442 என்னலும் முறுவல் ெசய்தாங் கிலங்ெகழில் தவிசின் ைவகும்
      பன்னிரு கரத்து வள்ளல் பவனைனக் குறிப்பின் ேநாக்க
      முன்னம துணர்ந்து வல்ேல முளவுேகால் கயிறு பற்றிப்
      ெபான்னவிர் மனேவ கப்ேபர்ப் புரவிமான் ேதர்முன் உய்த்தான். 45
      
2443 உய்த்திடு கின்ற காலத் ெதாய்ெயன எழுந்து காமர்
      புத்தலர் நீபத் தாரான் புகர்மழுக் குலிசஞ் சூலஞ்
      சத்திவாள் பலைக ேநமி தண்ெடழுச் சிைலேகால் ைகேவல்
      ைகத்தலங் ெகாண்டான் என்னின் அவன்தவங் கணிக்கற் பாற்ேறா. 46
      
2444 மாறிலா அருக்கன் நாப்பண் ைவகிய பரம ேனேபால்
      ஆறுமா முகத்து வள்ளல் அலங்குைளப் புரவி மான்ேதர்
      ஏறினான் வரீ வாகு இலக்கேரா ெடண்ம ராகும்
      பாறுலாங் குருதி ேவலார் பாங்கராய்ப் பரசி வந்தார். 47
      
2445 இராயிர ெவௗ�ள மாகும் எண்ெடாைகப் பூதர் யாரும்
      மராமரம் பிறங்கல் ஈட்டம் வரம்பறு பைடகள் பற்றி
      விராவினர் சூழ்ந்து ெசன்றார் வி ஞ்சேன முதேலார் யாரும்
      பராெவாடு புைடயின் நின்று பனிமலர் மா  தூர்த்தார். 48
      
2446 தூர்த்திடு கின்ற காைலச் சுருதியின் ெதாைகக்கும் எட்டாத்
      தீர்த்தன்மான் ேறர்ேம லாகித் திண்புவி அண்டந் தன்னில்
      ேபர்த்திடும் உயிர்கள் மாற்றப் பின்னறு முன்ேனான் ேபால
      ஆர்த்திடு தாைன ெவௗ�ளத் தவுணர்கள் மீது ேபானான். 49
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2447 ஆங்கது காைல தன்னில் ஆறிரு தடந்ேதாள் ஐயன்
      பாங்குறு பூதர் யாரும் பாெராடு திைசயும் வானும்
      நீங்குத லின்றிச் சூழும் ேநரலன் பைடைய ேநாக்கி
      ஏங்கினர் ெதால்ைல வன்ைம இழந்தனா� இைனய ெசாற்றார். 50
      
2448 தீயன பு யுஞ் சூரன் ெசய்திடு தவத்தாற் ெபற்ற
      ஆயிர விருநான் கண்டத் தவுணரும் ேபாந்தார் அன்ேற
      ஏயேதா ரண்டம் ஒன்றில் இருந்தனர் இவர்மற் றன்றால்
      மாயிருந் திைசயும் விண்ணும் ைவயமுஞ் ெசறிந்து நின்றார். 51
      
2449 வரத்தினிற் ெப யர் மாய வன்ைமயிற் ெப யர் ெமாய்ம்பின்
      உரத்தினிற் ெப யர் ெவம்ேபார் ஊக்கத்திற் ெப யர் எண்ணில்
      சிரத்தினிற் ெப யர் சீற்றச் ெசய்ைகயிற் ெப யர் தாங்குங்
      கரத்தினிற் ெப யர் யாருங் காலனிற் ெப யர் அம்மா. 52
      
2450 மாகத்தின் வதிந்த வாேனார் வன்ைமயும் வளனும் வவ்விச்
      ேசாகத்ைத விைளத்து ெவம்ேபா�� ெதாடங்கிேய ெதாைலவு ெசய்ேதார்
      ேமாகத்தின் வரம்பாய் நின்ேறா�� முழுதுயிர்க் கடலுள் ேவட்ைக
      ேமகத்தின் வலிந்த தீேயார் வி ஞ்சன்ஏற் றிடினும் ெவல்ேவார். 53
      
2451 கூற்ெறனும் நாமத் தண்ணல் ெகாண்டிடும் அரசுஞ் ெசங்ேகழ்
      நூற்றிதழ்க் கமல ேமலான் நுனித்தனன் விதிக்கு மாறு
      மாற்றிடுஞ் ெசய்ைக வல்ேலார் மாநில முழுதுண் டாலும்
      மாற்றரும் பசிேநாய் மிக்ேகா ரண்டங்கள் அைலக்குங் ைகேயார். 54
      
2452 ெவங்கனல் ெசா��யுங் கண்ணார் வி கடற் புைரேபழ் வாயார்
      பங்கமில் வயேமற் ெகாண்ேடா�� பவத்தினுக் குைறயு ளாேனார்
      ெசங்கதிர் மதியந் ேதாயுஞ் ெசன்னியர் ெசயிர்தீர் ஆற்றல்
      அங்கத விைறயும் ேபர அடிெபயர்த் துலவும் ெவய்ேயார். 55
      
2453 அங்கிமா முகத்தி னான்ேபால் அைடந்தனர் பல்ேலார் யாளித்
      துங்கமா முகத்தி னான்ேபால் ேதான்றினர் பல்ேலார் சூழி
      ெவங்ைகமா முகத்தி னான்ேபால் ேமயினர் பல்ேலார் ேமலாஞ்
      சிங்கமா முகத்தி னான்ேபால் திகழ்ந்தனர் பல்ேலார் அன்ேற. 56
      
2454 மதுெவாடு ஆைட பன்ேபால் வந்தனர் பல்ேலார் யாருந்
      துதியுறு புகழச்சுந் ேதாப சுந்த ற் ெசறிந்ேதார் பல்ேலார்
      அதிர்கழற் சலந்த ரன்ேபால் ஆர்த்தனர் பல்ேலார் ஆற்ற
      முதிர்சின மகிடன் ேபால ெமாய்த்தனர் பல்ேலார் அம்மா. 57
      
2455 அரன்பைட ப த்ேதார் பல்ேலார் அப்புயத் தவிசின் ேமவும்
      வரன்பைட ப த்ேதார் பல்ேலார் மழுெவாடு தண்டந் தாங்குங்
      கரன்பைட ப த்ேதார் பல்ேலார் கால்பைட ப த்ேதார் பல்ேலார்
      முரன்பைட படுத்த ெகாண்டல் முதுபைட ப த்ேதார் பல்ேலா��. 58
      
2456 ஆனெதா ரவுண ெவௗ�ளம் அநந்தேகா டியதாம் என்ேற
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      தானுைர ெசய்வ தல்லாற் சாற்றேவா ரளவும் உண்ேடா
      வானமும் நிலனும் ஏைன மாதிர வைரப்பும் எங்குஞ்
      ேசைனக ளாகிச் சூழின் யாெமன்ெகால் ெசய்வ தம்மா. 59
      
2457 ஒரண்டத் தவுணர் ேபாரால் உைலந்தயாம் ஒருங்ேக ெயல்லாப்
      ேபரண்டத் ேதாருந் தாக்கிற் பிைழப்புறு ப சும் உண்ேடா
      காரண்ட அளக்கர் சாடிக் கனவைர எறியுங் கால்கள்
      ஏரண்டச் சூழல் புக்கால் அைவபின்னும் இரக்க வற்ேறா. 60
      
2458 ஒருவேர எம்ைம எல்லாம் உரப்பிேய துரப்பர் பின்ைன
      இருவேர ெசன்று தாக்கின் யார்இவண் உய்ய வல்லார்
      துருவேர யைனய துப்பிற் சூழுறும் அவுணர் யாரும்
      ெபாருவேர என்னில் ேநர்ேபாய்ப் பூசலார் ெதாடங்கற் பாலார். 61
      
2459 எல்ைலயில் ஆற்றல் ெகாண்ட எம்முைடத் தைலவர் யாரும்
      அல்லன வரீர் தாமும் அவுணைர எதிர்க்க லாற்றா��
      கல்ெலாடு மரத்தால் யாேமா அவர்திறல் கடக்க வல்ேலம்
      ஒல்ைலநம் உயிரும் இன்ேற ஒழிந்தன ேபாலும் அன்ேற. 62
      
2460 நாற்பைட அவுணர் தாக்கின் நாெமலாம் விளிதும் வரீர்
      காற்படு பூைள ேயேபாற் கதுெமன இ வர் வாைகப்
      பாற்படு திறேலான் நிற்கிற் பழிபடும் இைனய ேராடும்
      ேவற்பைட ெயாருவன் அன்றி ேவறியார் எதி��க்க வல்லார். 63
      
2461 நீடுறு திைசயும் வானும் நிலனும்ெவௗ� ளிைடய தின்றிப்
      பாடுற வைளந்து ெகாண்டார் பற்றலர் அதனால் யாமும்
      ஓடியும் உயய லாகா ஒல்லுமா றவைரத் தாக்கி
      வடீுதல் உறுதி ெயன்ேற விளம்பிேமற் ேசற லுற்றா��. 64
      
2462 மற்றத காைல தன்னில் மாெபரும் பூத ேசைனக்
      ெகாற்றவர் பலரும் ஏைன வரீர்தங் குழுவி ேனாரும்
      ெவற்றிெகாள் ெமாய்ம்பன் தானும் மிைடந்துசூழ் பைடைய ேநாக்கி
      இற்றன ெகால்ேலா நந்தம் வன்ைமெயன் ெறண்ண முற்றார். 65
      
2463 அண்டர்கள் முதல்வன் தானும் அமரரும் அகில ெமங்கு
      தண்டுத லின்றிச் சூழுந் தானவர் அனிக ெமல்லாங்
      கண்டனர் துளங்கி அஞ்சிக் கவன்றனர் அவருட் கா
      வண்டுள அலங்கற் ெசன்நி வானவற் கிைனய ெசால்வான். 66
      
2464 ஆண்டைக முருகன் தன்ேமல் ஆயிர விருநா லண்டத்
      தீண்டிய தாைன ெயல்லாம் இறுத்தன இவற்றி ேனாடு
      மூண்டமர் இயற்றி ெவல்ல ழிநாள் முடியும் என்றான்
      மாண்டிடு கின்ற ெதங்ஙன் அவுணா�கள் மன்னன் மன்ேனா. 67
      
2465 அடுதிறல் வலிெபற் றுள்ள அவுணராம் பானாட் கங்குல்
      விடிவதும் அமரர் தங்கள் ெவஞ்சிைற வடீு மாறும்
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      ெநடியெதால் ெவறுக்ைக தன்ைன நீங்கிய நமது துன்பம்
      முடிவது மில்ைல ெகால்ேலா ெமாழிந்தருள் முதல்வ என்றான். 68
      
2466 இந்திரன் இைனய தன்ைம இைசத்தலும் இலங்ைக காத்த
      ஐந்திரு ெசன்னி யாைன அடுதிறல் ெகாண்டு நின்ற
      ெசந்திரு மருமத் தண்ணல் ேதவைர அளிக்குந் ெதால்ேலான்
      புந்திெகாள் கவைல நாடி இைனயன புகலா நின்றான். 69
      
2467 காலமாய்க் காலம் இன்றிக் கருமமாய்க் கரும மின்றிக்
      ேகாலமாய்க் ேகாலம் இன்றிக் குணங்களாய்க் குணங்கள் இன்றி
      ஞாலமாய் ஞாலம் இன்றி அநாதியாய் நங்கட் ெகல்லாம்
      மூலமாய் இருந்த வள்ளல் மூவிரு முகங்ெகாண் டுற்றான். 70
      
2468 குன்றுெதா றாடல் ெசய்யுங் குமரேவள் ேமரு ெவன்னும்
      ெபான்றிகழ் ெவற்பின் வந்து புவனங்கள் முழுதும் அங்கட்
      ெசன்றுைற உயிர்கள் முற்றுந் ேதவருந் தன்பாற் காட்டி
      அன்ெறாரு வடிவங் ெகாண்ட தயர்த்திேயா அறிந்த நீதான். 71
      
2469 ெபான்னுரு வைமந்த கஞ்சப் புங்கவ னாகி நல்கும்
      என்னுரு வாகிக் காக்கும் ஈசன்ேபால் இறுதி ெசய்யும்
      மின்னுரு ெவன்ன யார்க்கும் ெவௗ�ப்பைட ேபாலும் அன்னான்
      தன்னுரு மைறக ளாலுஞ் சாற்றுதற் க ய தன்ேற. 72
      
2470 பாயிருங் கடலிற் சூழ்ந்த பற்றலர் பைடைய எல்லாம்
      ஏெயனும் முன்னம் வடீ்டுஞ் சிறுவெனன் ெறண்ணல் ஐய
      ஆயிர ேகாடி ெகாண்ட அண்டத்தின் உயிர்கட் ெகல்லாம்
      நாயகன் அவன்காண் நாஞ்ெசய் நல்விைனப் பயனால் வந்தான். 73
      
2471 சூரேன முதேலார் தம்ைம இைமப்பினில் ெதாைலக்க உன்னின்
      மூரலால் அடுவன் ெகாண்ட முனிவினால் அடுவன் வாய்ைமச்
      சீ னால் அடுவன் நாட்டச் ெசய்ைகயால் அடுவன் என்றால்
      ேந லா முதல்வன் வன்ைம யாவேர நிகழ்த்தற் பாலார். 74
      
2472 பா டர் ேசைன ேயாடு படர்ந்ததும் இலக்கத் ெதான்பான்
      வரீர்கள் புைடயில் ேபாற்ற ேமயதும் பைடகள் பற்றிச்
      சூரைன அடுவான் வந்த சூழ்ச்சியுந் தூக்கின் மாேதா
      வாரண முதலா ேமேலாற் கைனத்துேமா ராட ேலகாண். 75
      
2473 துய்யேதார் குமர ேனேபால் ேதான்றிய முதல்வன் சூழ்ந்த
      ெவய்யதா னவைர ெயல்லாம் விைரந்துடன் அறுத்து நீக்கிக்
      ைகயில்ேவல் அதனாற் சூரன் ஆற்றலுங் கடக்கும் யாதும்
      ஐயுேறல் காண்டி ெயன்றான் அறிதுயில் அமா�ந்த ெபம்மான். 76
      
2474 மாலிைவ பலவுங் கூறி மகபதி உளத்ைதத் ேதற்றி
      ஓலெமா டவுண ெவௗ�ளம் உம்பருஞ் ெசறிந்த ெசவ்ேவள்
      பாலுற நின்று ேபா ன் ப சிைனப் பார்த்து ெமன்ேற
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      ேவைலைட முதல்வன் பாங்கா விண்ணவ ேராடும் ேபாந்தான். 77
      
2475 ேவறு
      அன்ன தன்ைமகண் டறுமுகன் முறுவல்ெசய் தடுேபார்
      உன்னி ேயகலும் வானமும் ைவயமும் ஒன்றாத்
      துன்னு தானவப் ெபருங்கடல் ஆர்த்தமர் ெதாடங்க
      முன்ன ேமகிய பா டர் யாவரும் மு ந்தார். 78
      
2476 மு ந்த காைலயில் பூத ன் முதல்வர்கள் முரட்ேபார்
      பு ந்து சாய்ந்தனர் இலக்கேரா ெடண்மரும் ெபாருேத
      இ ந்து நீங்கினர் இன்னேதார் தன்ைமகள் எல்லாந்
      ெத ந்து திண்டிறல் ெமாய்ம்பிேனான் சிைலெகாடு ேசர்ந்தான். 79
      
2477  ேச பு தன்சிைல வாங்கிேய சரமைழ சிதறி
      ேநர்பு குந்திடும் அவுணர்கள் ெநடுந்தைல புயங்கள்
      மார்பு ெவங்கரங் கழலடி வைரகளாய் வழீ
      ஈர்பு நின்றமர் இயற்றினன் சிறுவைர இகலி. 80
      
2478 மாக ேமல்நிமிர் ஆயிர ேகாடிமா கடலுள்
      நாக ெமான்றுெசன் றைலத்ெதன நண்ணலர் எதிர்ேபாய்
      ஆக வம்பு ந் துலப்புறாத் தன்ைமகண் டழுங்கி
      ஏக நாயகன் தனதுபால் வந்தனன் இளவல். 81
      
2479 காைல யங்கதில் அவுணர்தந் தாைனேயார் கனத்தின்
      சாலம் ஓடின பூத ல் தைலவருஞ் சாய்ந்தார்
      ேகால ெவஞ்சிைல வரீரும் மு ந்தனர் குழவிப்
      பால ேனயிவண் வருெமனச் சூழ்ந்தனர் பலரும். 82
      
2480 தண்டு ேநமியுங் குலிசமுஞ் சூலமுந் தனுக்கள்
      உண்டு மிழ்ந்திடு வாளியும் உடம்பிடித் ெதாைகயும்
      பிண்டி பாலமுங் கணிச்சியும் பாசமும் பிறவும்
      அண்டர் தந்திடு பைடகளுஞ் ெசா ந்துநின் றார்த்தார். 83
      
2481 பா  டங்களின் பைடெயலாம் ெநக்கதும் பாங்கர்
      வரீ ெமாய்ம்பனும் இைளஞரும் வருந்திமீண் டதுவுங்
      கா  னம்புைர அவுணர்தஞ் ெசய்ைகயுங் காணா
      மூரல் ெசய்தனன் எவ்வைகத் ேதவா�க்கு முதல்வன் 84
      
2482 நாட்டம் மூன்றுைடத் தாைதேபாற் சிறிதிைற நைகத்து
      நீட்ட மிக்கேதார் சிைலயிைன ெநடுங்கரம் பற்றிக்
      ேகாட்டி நாெணாலி ெகாண்டிட அண்டருங் குைலந்தார்
      ஈட்ட மிக்கபல் லுயிர்களுந் துளக்கெமய் தினேவ. 85
      
2483 ேவறு
      முக்கணன் உதவிய திருமுருகன் முரணுறு 
             வ சிைல முதிெராலிேபாய்த்

11



      ெதாக்கன ெசவிெதாறும் நுைழதலுேம ெதாைலவறும் 
             அவுணர்கள் ெதாைகமுழுதும்
      ெநக்கன பகிர்வன இரதெமலாம் நிைரபட 
             வருப  புரள்வனேவ
      ைமக்க  தைரமிைச விழுவனவான் மதிெதாடுெநடுவைர 
             மறிவனேபால். 86
      

2484 மாசறு மைறகளின் மைறயதைன மைலமுனி 
              யுணர்வைக யருள்பு யந்
      ேதசிக முதலவன் வ சிைலயிற் ெசறிமுகில் 
              உைறவைக சிதறுவேபால்
      ஆசுகம் அளவில கடவினனால் அடங்ெகழும் 
              அவுணர்கள் புைடவைளயும்
      காசினி அகலமும் வி கடலுங் ககனமும் மிைடவன 
              கைணெயனேவ. 87
      
2485 ெகாடிகைள அடுவன அளவிலேவ குைடகைள அடுவன அளவிலேவ
      பைடகைள அடுவன அளவிலேவ ப கைள அடுவன அளவிலேவ
      கடக  அடுவன அளவிலேவ கைனெயாலி இரதெமா டவுணர்கள் தம்
      முடிகைள அடுவன அளவிலேவ முழுதுல குைடயவன் விடுசரேம. 88
      
2486 பரவிய தருவினம் என அவுணப் பைடநிைர விழுவன ெதாடுகடலில்
      திைரெயன விழுவன புரவிஇனந் திருெநடு வைரகளின் விழுவனேதர்
      கருைமெகாள் மணிமுகில் இனெமனேவ கடக  விழுவன கனவைரசூழ்
      இரவியும் மதியமும் விழுவனேபால் எழுவன கவிைகயும் விழுவனேவ. 89
      
2487 ெசல்லுறு தாள்களும் அடுபைடகள் சிந்திய ெசங்ைககளுந் திறேல
      ெசால்லிய வாய்களும் விம்மலுறுந் ேதாள்களும் ேநாக்குறு துைணவிழியுங்
      கல்ெலன ஆர்த்திடு கந்தரமுங் கவசமும் வரீர்கள் துவசமுடன்
      எல்ைலயி லாதமர் தனிமுதல்வன் எய்திடும் வாளிகள் ெகாய்திடுேம. 90
      
2488 ேவறு
      வட்டைண ெகாண்டிடு மால்வைரயும்,
      எட்ெடனும் ஓங்கலும் யாைனகளும்
      பட்டுரு விக்கைண பாறினவால்,
      ஒட்டலர் எங்ஙனம் உய்குவேத. 91
      
2489 ெபான்னுல ெகல்ைலபு குந்துலவும்
      அன்னமு யர்த்திடும் அண்ணல்பதந்
      துன்னுறும் அச்சுதர் ெதால்லுலகின்,
      மின்ெனன ேவெசலும் ேவள்கைணேய. 92
      
2490 ேமதினி கீண்டு விைரந்துபுகும்,
      பாதல மூல பரந்துெசலும்
      மூதகும் அண்ட முகட்டுருவும்,
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      மாதிரம் ஏகுறும் வள்ளல்சரம். 93
      
2491 மூவிரு ெசய்ய முகத்ெதாருவன்,
      ஏவிய ெசஞ்சரம் எங்குமுறா
      ேமவலர் தங்கைள வடீ்டிடும்ேவ,
      ேறவர்கள் கண்ணும் இறுத்திலேவ. 94
      

2492 ஆனனம் ஆறுள அண்ணல்சரம்,
      தானவர் ெசன்னிகள் தள்ளுதலும்
      வானிைட ேபாயின மாண்கதிர்கள்
      ேமனிம ைறப்புறும் ெவய்யவர்ேபால். 95
      
2493 வாெளழு ேவல்பிற வாங்கினர்தந்,
      ேதாள்கைள வாளி துணித்ெதறிய
      நீளிைட ெசன்று நிரந்திடுதங்,
      ேகளிைர அட்டன கீழ்ைமயர்ேபால். 96
      
2494 மாசகல் வானக மாதிரவாய்,
      காசினி ேவைலகளத தின்அகம்
      பாசைற சுற்றிய பாடிெயலாம்,
      ஆசற அட்டனன் அற்புதேன. 97
      
2495 அட்டிடு கின்றுழி அம்புயன்மால்,
      ஒட்டுறு வாசவன் உள்மகிழாக்
      ெகட்டனர் தானவர் ேகடில்துயர்,
      விட்டனம் என்று விளம்பினேர. 9
      
2496 அைடந்தனர் விம்மிதம் ஆங்கவுணர்,
      மிைடந்த ேநாக்கினர் ேவற்பைடேயான்
      தடிந்தது காண்சிலர் தாரணிேமற்,
      கிடந்தது கண்டனர் ேகசரேர. 99
      
2497 அலமரு பா டர் அவ்வவர்தந்,
      தைலவர்கள் ஏைனயர் தானவர்தம்
      மலிபைட சாய்த்து வயம்புைனவிற்,
      புலவைன ஆர்ப்ெபாடு ேபாற்றினேர. 100
      
2498 வள்ளல்ச ரம்பட வான்முகடு,
      ெகாள்ளுறு தாைன குழாந்ெதாைலய
      ெவௗ�ளிைட யாயின விண்ணவர்தம்,
      உள்ளக மாற்றவு வப்புறேவ. 101
      
2499 அண்டக டாகம தப்புறமாய்க்,
      ெகாண்டிடு தானவர் ெகாள்ைகயிது
      கண்டிைற வன்கழல் காணெநறி,
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      உண்டினி ெயன்றனர் உள்மகிழ்வார். 102
      
2500 காற்ெறன அண்ட கடாகெநறி,
      ேதாற்றிய வாயில் ெதாடர்ந்துபுகா
      ேமற்றிகழ் ேதர்க  ெவம்ப யின்,
      ஏற்றெமா ெடால்ெலன ஏகினரால். 103
      
2501 அந்ெநறி ஏகியிவ் வண்டெமலாந்,
      துன்னினர் வான்புவி சூழ்ந்துெவௗ�
      என்னது மில்ெலன ஈண்டினரால்,
      முன்னுறவந்து முடிந்தவர்ேபால். 104
      
2502 சூரன் எனப்படு ெதால்லிைறவன்,
      ேபரமர் ஆற்றிடு ெபற்றியினால்
      ேத ைட வந்துறு ெசய்ைகெதரீஇ,
      ஆர்வெமா ேடெநடி தார்த்தனேர. 105
      
2503 ஆர்த்தனர் தம்முன் அைடந்துளர்தாம்,
      ேபர்த்திடு கின்ற பிணக்கி யாய்
      ஈர்த்திடு ேசா  இைடப்படுதல்,
      பார்த்தனர் சிந்ைத ப ந்தனேர. 106
      
2504 ப ந்தனர் நம்பைட பட்டிடேவ,
      பு ந்திடு வாெனாடு ேபார்பு யா
      விைரந்து வயங்ெகாடு மீடுெமனாத்,
      ெத ந்தனர் சிந்தைன ேதற்றினேர. 107
      
2505 ேதற்றிடு கின்றுழி ேதவெரலாம்,
      ேபாற்றிட வரீர் புைடக்கணுற
      ஆற்றல்ெகாள் பூதர்கள் ஆர்த்திடேவ,
      ேதாற்றினன் ஈெறாடு ேதாற்றமிலான். 108
      
2506 ேசயுரு வாகிய சீர்முதல்வன்
      ேமயது கண்டு மிகச்சிறியன்
      பாய்ப  யாைன பைடத்துமிலான்,
      ஏயிவ ேனநம ெதண்ணலேன. 109
      
2507 ஆண்டைக ைமந்தனிவ் வண்டெமலாம்,
      ஈண்டியதாைன இைமப்ெபாழுதின்
      மாண்டிட அட்டனன் மற்றிதுதான்,
      ஈண்டிடும் அற்புத நீர்ைமயேத. 110
      
2508 அன்னது நின்றிட அங்கவன்ேமல்,
      மன்னவர் மன்னவன் வந்துெபாரு
      முன்னமர் ஆற்றி முடிக்குதும்யாம்,
      என்ன இயம்பினர் யாவருேம. 111
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2509 தற்பெமா டின்னன சாற்றியவண்,
      முற்படு தானவர் முக்கணுைடத்
      தற்பரன் நல்கிய சண்முகைன,
      வற்புடன் ஆர்த்து வைளந்தனரால். 112
      
2510 வைளந்திடு காைலயில் வானவர்கள்,
      உைளந்தனர் பூதர்கள் உட்கிமனந்
      தளர்ந்தனர் வரீர் சலித்தனரால்,
      விைளந்த ேபரமர் மீட்டுெமனா. 113
      
2511 ேவறு
      ஐயன்ம ருத்திைன அத்துைண ேநாக்கிக்
      ைகயணி ெநற்றி கைடக்குைழ யாகி
      ெவய்யவர் தாைனகள் ேமவுழி ெயல்லாம்
      ைவயம்வி டுக்குதி வல்ைலயில் என்றான். 114
      
2512 அட்டுறு நீப அலங்கல் புைனந்ேதான்
      கட்டுைர ெகாண்டு கரந்ெதாழு காேலான்
      ஒட்டுறு நண்ணலர் உற்றுழ காணா
      விட்டனன் அம்ம விறற்ப  மான்ேதா. 115
      
2513 மண்ணிைட ெசன்றிடு மாதிர நீந்தும்
      விண்ணிைட சூழ்தரும் ேவைலயின் மீதாங்
      கண்ணுறும் எப்படி ைகெதாழும் வாேனார்
      எண்ணினும் நாட  ெதந்ைதபி ரான்ேதர். 116
      
2514 ேசயது காைல திறத்திற மாகி
      மூயின தானவர் ெமாய்ம்புறு தாைன
      சாய்வுற ஓர்ெதாைட தன்னில் அநந்தம்
      ஆயிர ேகாடிக ளாக்கைண ெதாட்டான். 117
      
2515 ப ந்தன சூழ்ந்தவர் பாணிகள் ெமாய்ம்பு
      சிரந்துணி வுற்றன ெசம்புன லாழி
      ெசா ந்த பிணக்கி  துற்றிய வற்றால்
      ெந ந்தது ைவயம் ெநௗ�ந்தது நாகம். 118
      
2516 ெபாய்ெகாைல ஆற்றிய பூ யர் உக்கார்
      ெசய்குவர் நன்ைம ெசறிந்துள ேரனுங்
      ைகெகழு ஞாளிக ேளகறித் துண்ட
      ைமெகழு தானவர் மாண்டிடும் யாக்ைக. 119
      
2517 ஒன்னலர் மீதின் உயிர்க்குயி ராேனான்
      மின்ெனன வசீிய ெவஞ்சர மா
      பின்னுற முந்து ெபயர்ந்திடு ெமன்றால்
      அன்னவன் ேத விைர வ கணிக் கின்ற . 120
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2518 பரத்தினு ேமதகு பண்ணவன் வா வில்
      கரத்திைன யும்விைர வாற்கரந் தூண்டுஞ்
      சரத்திைன யுந்தடந் ேத ைன யுங்கால்
      உரத்திைன யும்புகழ் வார்புைட யுள்ேளார். 121
      
2519 ெவவ்விச யப்பைட வடீ்டிடும் வாளிச்
      ெசவ்விைச ேதர்விைச நாடினர் ெசவ்ேவள்
      ைகவிைச ேயாெநடுங் கால்விைச தாேனா
      ெவவ்விைச ேயாவிைச என்றனர் வாேனார். 122
      
2520 துய்யவன் வாளி துணிந்திட வரீர்
      ைகெயாடு வானிைட ெசல்வ கணிப்பில்
      ஐயிரு வட்டம ராப்புைட பற்ற
      ெவய்யவர் பற்பலர் விண்ெணழல் ேபாலும். 123
      
2521 காெலாரு பாங்கர் கழுத்ெதாரு பாங்கர்
      வாெலாரு பாங்கர் மருப்ெபா ெடருத்தம்
      ேமெலாரு பாங்கர் வியன்ைகெயார் பாங்காத்
      ேதாலினம் இவ்வைக ேயதுணி கின்ற. 124
      
2522 பல்லணம் அற்றன பன்முழு தற்ற
      ெசல்லுறு தாெளாடு ெசன்னியும் அற்ற
      ஒல்ெலாலி அற்ற உரந்துணி வுற்ற
      வல்லமா� நீந்துறு மாத்ெதாைக முற்றும். 125
      
2523 மாைழெகாள் ைவயம் மடிந்திட ேநமி
      ஆழிெகாள் ேசா யின் ஆழ்வன ேமருச்
      சூழுறும் ெவய்யவர் ெதால்புவி கீண்ேட
      கீழுறும் எல்ைல ெகழஇீயின ேபாலும். 126
      
2524 ஏறிய ேதர்களும் யாைனகள் யாவுஞ்
      சூைறெகளி வாசிக ளுந்துணி வுற்ேற
      வறீகல் வரீர்மி ைசப்பட வழீ்ந்த
      மாறைவ ஆற்றிடும் வல்விைன ேயேபால். 127
      
2525 ஞாலமும் வானமும் நண்ணலர் ஆவி
      மாெலாடு வா  மடங்கல் உைலந்தான்
      சாலுமி வற்கிது தாள்வலி யாற்ெகால்
      கால ெனனப்புகல் கட்டுைர ெபற்றான். 128
      
2526 எறிபைட யாைவயும் ஏமம தாகச்
      ெசறிபைட யாைவயுஞ் ேசயவன் ஏவால்
      முறிபடு கின்ற முனிந்துவ ணப்புட்
      கறிபட ெமய்துணி கட்ெசவி ேயேபால். 129
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2527 முன்னுறு வார்கள் முரட்பைட தூவிப்
      பின்னுறு வார்ெபய ராதுபு ைடக்கண்
      துன்னுறு வார்கள் எலாந்துணி வாக
      மின்ெனன எங்கணும் ேவள்கைண தூர்த்தான். 130
      
2528 சூலம ேதெகால் கணிச்சிெகால் ெதால்ைல
      மாெலறி ேநமிெகால் வச்சிர ேமெகால்
      காெலாடு ெசன்ற கனற்குழு ேவெகால்
      ேவலது ெகால்ெலன ேவள்கைண விட்டான். 131
      
2529 ேவறு
      மைழத்திடு ெமய்யுைட மாற்றலர்கள்,
      இைழத்திடு மாய இயற்ைககளும்
      விழுத்தக வசீும் விற்பைடயும்,
      பிைழத்தன தாங்கள் பிைழத்திலரால். 132
      
2530 முக்கணன் மாமகன் ெமாய்கைணகள்,
      ெதாக்கவர் யாக்ைக துணித்திடலும்
      ெமய்க்கிடு பல்கலன் மீன்விழல்ேபால்,
      திக்குல விப்படி சிந்தினேவ. 133
      
2531 அண்ணல் சரங்கள் அறுத்திடலும்,
      எண்ணலர் யாக்ைககள் இற்றைவதாம்
      மண்ைண யளந்தயில் மாெலனேவ,
      விண்ைண யளந்து விழுங்கினேவ. 134
      
2532 சூழுறு தாைன துணிந்தஉடல்,
      ஏெழனும் ேநமியும் எண்டகுேபர்
      ஆழியும் விண்ணும் அைடத்திைமேயார்,
      வாழுல கங்கைள ெவௗவியேவ. 135
      
2533 காடி யிழந்து கவந்தமதாய்,
      ஆடின ெவௗ�ளமும் ஆயிரமா
      ேகாடி யதுண்டு குகன்கைணயால்,
      வடீின எல்ைல விதிக்குநர்யார். 136
      
2534 வழீுறு மாற்றலர் ெமய்க்குருதி,
      ஆழக ளாகி அகன்புவியில்
      பூைழக ேளாடு புகுந்துபிலம்,
      ஏழுள எல்ைலயும் ஈண்டியேத. 137
      
2535 ேவறு
      பாதல எல்ைல பரந்திடு ேசா
      பூதல மீண்டு புகுந்து பராவி
      ஓத ெநடுங்கடல் ஓங்கிய வாேபால்
      மாதிரம் எங்கும் மைறத்தன அன்ேற. 138
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2536 மீனுடு வாக விளங்கிய திங்கள்
      பானு மல ந்திடு பங்கய மாகச்
      ேசாைனெகாள் மாமுகில் ேதாணிய தாக
      வானிமிர் ெசம்புனல் மாகடல் ஒக்கும். 139
      
2537 மாசறு கூற்றனும் மற்றுளர் தாமுங்
      ேகசர ராகிய கிங்கரர் யாரும்
      பாசம ைலந்திடு பல்பிணி பற்றா
      வசீினர் ஆருயிர் மீன்கள் கவர்ந்தார். 140
      
2538 பாலுறு கின்ற பணிக்கிைற நாப்பண்
      மாலரு ளில்துயில் மாட்சிைம ெயன்ன
      நீலுறு திங்கள் நிணங்ெகழு ெசந்நீர்
      ேவைலயின் மீது விளங்கிய தம்மா. 141
      
2539 மட்டறு ெசம்புனல் வா தி நீந்தி
      ஒட்டலர் யாக்ைகயின் ஓங்கல் அறுத்துத்
      தட்டுறு ெசங்கதிர் சண்முக ேமேலான்
      விட்டிடு ேநமியின் விண்மிைச ெசல்லும். 142
      
2540 சிைறப்புற வுக்கருள் ெசய்திட ெமய்யூன்
      அறுப்பவன் என்ன அைடந்தனர் விண்ணின்
      ெநறிப்படு வானவர் ேநரலர் யாக்ைக
      உறப்படு ேசா ெமய் உற்றிடு நீரால். 143
      
2541 ஆனெதா ெரல்ைலயில் அண்ட நிைறந்த
      ேசைனகள் வழீ்ந்தன ெசம்மல் சரத்தால்
      ஊனுயிர் பூதெமா ழந்தன முக்கண்
      வானவன் மூரலின் மாய்ந்திடு மாேபால். 144
      
2542 ேவறு
      அண்டம் ஈங்கிது முற்ெறாருங் கீண்டிய அவுணர்
      தண்ட மாய்தலும் ஏைனய அண்டங்கள் தம்மில்
      ெகாண்ட தாைனகள் பின்னரும் வந்திடக் குமரன்
      கண்டு மற்றைவ ெதால்ைலத்தனன் ெசலுத்திடு கைணயால். 145
     
2543 அறுத்து ெவம்முமுனத் தாைனைய யாண்டுெசல் லனிகம்
      மறித்தும் வந்துவந் தைடதரும் இவெணன மனத்துட்
      குறித்து ெவங்கைண மா யால் அண்டேகா ளைகயின்
      ெநறித்த ரும்ெபரு வாயிைல யைடததனன் நிமலன். 146
      
2544 ஆண்டு ெசன்ெனறி மாற்றிேய அண்ணல்ெவங் கைணயால்
      மாண்ட தாைனகள் ேசா யுங் கேளவர மலிவும்
      நீண்ட பாதலங் கடற்புவி ெகாண்டுவான் நிமிர்ந்ேத
      ஈண்டு கின்றது கண்டனன் வைரபக எறிந்ேதான். 147

18



      
2545 ெநற்றி நாட்டத்தின் உலெகலாம் அட்டிடு நிமலன்
      ெபற்ற மாமகன் பன்னிரு விழிகளும் பிறங்கு
      கற்ைற ெவஞ்சுடர் வடைவேபால் ஆக்கியக் கணத்தில்
      உற்று ேநாக்கினன் ெந ந்தன கேளவரத் ேதாங்கல். 148
      
2546 ெவந்து நுண்டுகள் பட்டன கேளவரம் விசும்பின்
      உந்து ேசா நீர் வறந்தன மூவைக உலகு
      முந்து ேபாலேவ அைமந்தன முள யான் முகுந்தன்
      இந்தி ராதியர் ஆர்த்தனர் குமரைன ஏத்தி. 149
      

2547 பாறு லாவரு கேளவரத் தமைலயும் படிேமல்
      வறீு ேசாணித நீத்தமும் ேவவுற விழித்து
      நீற தாக்கினான் சூரைன அட்டிலன் நின்றான்
      ஆறு மாமுகன் ஆடைல உன்னினன் ஆங்ெகால். 150
      
2548 ஆகும் எல்ைலயின் ஒல்ைலயின் அடுகளத் தைடந்த
      ேசகு ெநஞ்சுைடச் சூரன்இத் திறெமலாந் ெத ந்து
      மாக நீடுநந் தாைனைய அைலத்தமாற் றலைன
      நாகர் தம்ெமாடு முடிக்குவன் யாெனன நவின்றான். 151
      
2549 மாற்றம் இத்திறம் இைசத்திடும் அவுணர்ேகான் மனத்தில்
      சீற்ற மூண்டிட அமர்விைன குறித்தனன் திகி க்
      காற்றின் ஒல்ைலவந் ேதற்றலும் மருத்துவன் கடவிப்
      ேபாற்று ேதர்மிைச முருகனுஞ் ெசன்ெறதிர் புகுந்தான். 152
      
2550 புக்க காைலயில் அறுமுகன் ேதாற்றமும் புைடயின்
      மிக்க பன்னிரு கரங்களும் வியன்பைடக் கலனுந்
      ெதாக்க வரீமும் வன்ைமயும் ேநாக்கிேய ெதால்ைலத்
      தக்க ேனெயன அவுணர்ேகான் இன்னன சாற்றும். 153
      
2551 சிறந்த வான்மதி மிைலச்சிேனான் அருள்பு  ெசயலால்
      இறந்தி ேடனியான் என்றுமிப் ெபற்றியாய் இருப்ேபன்
      மறந்தும் என்ெனாடு ெபாருதிலர் ேதவரும் மைலந்ேத
      இறந்து ளார்பலர் உணர்ந்திைல ேபாலுநீ இதுேவ. 154
      
2552 உள்ளம் ெநாந்துெநாந் ெதன்பணி ஆற்றிேய உைலந்து
      தள்ளு றுஞ்சுரர் மாழியிைனச் சரதெமன் றுன்னிப்
      பிள்ைள ெமன்மதி யாலிவண் வந்தைன ெப தும்
      அள்ள லுற்றுழிப் புகுந்திடுங் கயமுனி யதுேபால். 155
      
2553 உைடப்ெப ரும்பைட ெசறுத்தைன பாலெனன் றுன்ைன
      விடுப்ப தில்ைலயால் ெவ நது ெகாடுக்கினும் விைரவில்
      படுப்பன் வானவர் ெதாைகயுடன் பா டர் தைமயுங்
      ெகடுப்ப ெனன்றனன் தன்ெபருங் கிைளயுடன் ெகடுவான். 156
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2554 ெவம்பு ைரத்ெதாழிற் ெகாருவனாங் கயவநீ ெவறிேத
      வம்பு ைரத்தைன யாவெதான் றில்ைலநின் மார்பஞ்
      ெசம்பு ைரப்பட யாம்விடு கின்றேதார் திறல்வாய்
      அம்பு ைரத்திடு மாறுனக் ெகன்றனன் அமலன். 157
      
2555 ஆரும் ேந லாப் புங்கவன் ேசயின தைறயச்
      சூர னாகிேய அவுணர்ேகான் துண்ெணனச் ெசயிர்த்து
      ேமரு ேநர்வேதார் வா�சிைல ெயடுத்துவிண் ணிழியும்
      வா ேபான் றிடு நாணிைன ஏற்றிேய வைளத்தான். 158
      

2556 வைளத்த டங்கி  புைரவேதார் சிைலயிைன வயத்தால்
      வைளத்த ெசய்ைகையக் காண்டலும் பா டர் வாேனார்
      வைளத்த டங்கடல் வந்திடு நஞ்ெசாடு மைலவான்
      வைளத்த தன்ைமேபால் அவுணர்தம் முதல்வைன வைளத்தார். 159
      
2557 சிைலைய வசீினர் ெகாடுமரம் வசீினர் ெசறிமூ
      விைலைய வசீினர் பைடெயலாம் வசீினர் எதிர்ந்தார்
      உைலய வசீிேய அடல்ெசயும் மும்மதத் துவாைவ
      வைலைய வசீிேய பிணித்திட மதித்துளார் என்ன. 160
      
2558 கண்டு மற்றைத அவுணர்ேகான் வில்லுமிழ் கைணயாங்
      ெகாண்டால் நுண்துளி சிதறிேய கணங்கள்கூட் டறுத்து
      விண்டு லாவர அரக்கினாற் குயின்றேதா�� ெவற்ைபச்
      சண்ட ெவங்கனல் உைடப்பது ேபாலேவ தடிந்தான். 161
      
2559 வடீி னார்களும் புயங்கரந் துணிந்திட ெமலிந்து
      வாடி னார்களும் மயங்கிவழீ்ந் தார்களும் வல்ேல
      ஓடி னார்களும் ஓடவும் ெவருவிேவற் றுருவங்
      கூடி னார்களும் ஆயினர் பா டக் குழாத்ேதார். 162
      
2560 பூதர் சாய்ந்துழி இலக்கேரா ெடண்மரும் ெபாருவில்
      ேவத நாயகன் தூதனுஞ் சூழ்ந்துடன் ேமவிக்
      ேகாைத தூங்கிய ெகாடுமர மாயின குனித்துச்
      ேசாதி வான்கைண மா கள் அவுணன்ேமற் ெசா ந்தார். 163
      
2561 ெசா ந்த ெவங்கைண எங்கணும் வருதலுஞ் சூரன்
      ெத ந்து வாளிெதாட் டறுக்கலன் நின்றேதார் ெசல்வி
      விைரந்து வந்தைவ ஆங்கவன் ெமய்ப்பட விளிந்து
      ப ந்து ேபாயின ெசய்தெதான் றில்ைலஅப் பகழி. 164
      
2562 பரப்பின் ஈண்டிய வரீதர்தஞ் சூழச்சிையப் பாரா
      உரப்பி ஆவலங் ெகாட்டிேய ெவகுளிெகாண் ெடாருதன்
      ெபாருப்பு ேநர்சிைல குனித்துெவஞ் சிலீமுகம் ெபாழிந்து
      திருப்ெப ருந்தடந் ேதெராடுஞ் சா ஆைக தி ந்தான். 165
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2563 நூறு ேகாடிெவஞ் சரெமாரு ெதாைடயுற நூக்கிச்
      சூைற யாெமன வட்டைண தி ந்துளான் சூழ்ேவார்
      மாறு தூண்டிய சரங்கைளத் தணித்துமற் றவர்கள்
      ஏறு ேதருடன் பிடித்திடு சிைலகைள இறுத்தான். 166
      
2564 ைவயம் வில்லுடன் இற்றபின் மற்றவர் மைலவு
      ெசய்ய உன்னுமுன் ெமாய்ம்பினும் உரத்தினுஞ் சிரத்துங்
      ைகயி னுங்கைண ஆயிர மாயிரங் கடுந்தீப்
      ெபய்யும் மா ேபாற் ெசறித்தனன் ெசம்புனல் ெபருக. 167
      

2565 புரந்த னிற்ெசறி கைறயின  புலம்புெகாள் மனத்தார்
      உரந்த ளர்ந்துளார் வில்வலி இழந்துளார் ஒருங்ேக
      இ ந்து நீங்கினர் இலக்கேரா ெடண்மரும் இளவல்
      திருந்த லன்தடந் ேதர்மிைசப் பாய்ந்தனன் சினத்தால். 168
      
2566 பாய்ந்து திண்டிறல் ெமாய்ம்பினான் பரமன்முன் னளித்த
      நாந்த கந்தைன யுரீஇக்ெகாடு நண்ணலர்க் கிைறவன்
      ஏந்து வில்லிைனத் துணித்தனன் துணித்தலும் எ ேபால்
      காய்ந்து ெவய்யவன் புைடத்தனன் உரத்திேலார் கரத்தால். 169
      
2567 அங்ைக ெகாண்டுசூர் ஒருபுைட புைடத்தலும் அகலம்
      ெபாங்கு ேசாணிதம் அைலத்திட வாைகயம் புயத்துச்
      சிங்கம் வழீ்ந்தயர் வுற்றிடத தூதைனச் ெசகுத்தல்
      இங்ெக னக்கடா ெதன்ெறடுத் தும்ப ன் எறிந்தான். 170
      
2568 எறிந்த காைலயில் விண்ணிைடப் படர்ந்திடும் ஏந்தல்
      அறிந்து மீண்டுெசன் றாறுமா முகன்புைட அைடந்தான்
      தறிந்து ேபாகிய சிைலயிைனத் தைரமிைச யிட்டுச்
      சிறந்த ேதார்தனு எடுத்தனன் தீய ல் தீேயான். 171
      
2569 அத்த ேமல்கி  உதயமால் வைரத்துைண யான்று
      நித்த லும்பிறர்க் கிடர்ெசய்து ேமருவின் ஈண்டு
      ெகாத்து நீடுபல் குவடுைடத் தாகிேய குமரன்
      சத்தி யாலட நின்றெவற் பைனயதத் தனுேவ. 172
      
2570 வைனக ருங்கழல் அவுணனக் கார்முகம் வைளத்துப்
      புனலும் அங்கியும் காலுடன் ஒலிப்பது புைரய
      எைனவ ருந்துளக் குறும்வைக நாெணாலி ெயடுத்தான்
      அைனய ெபற்றிைய அறிந்தனன் அமரைர அளித்ேதான். 173
      
2571 புயலின் ேமனியன் புவிநுகர் காைலயும் ேபாதகன்
      துயிலு மாைலயுந் துஞ்சிய ெதாைலயா
      தியலு மண்டத்தின் அடிமுடி உருவிநின் றிலங்குங்
      கயிைல ேபால்வேதார் ெநடுஞ்சிைல எடுத்தனன் கந்தன். 174
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2572 வா  யாலுல கழிந்திடும் எல்ைலயின் மருங்கின்
      ேமரு வாதியாம் வைரகளுங் கி களும் விசும்பில்
      காரு ேமலுள உலகமும் அமரருங் கயிைலச்
      சாரல் சூழதல்ேபால் விரவியார்ப் புைடயததத் தனுேவ. 175
      
2573 நீட்ட மிக்கேதார் அப்ெபருஞ் சிைலயிைன நிமலன்
      ேதாட்டு ைணக்ெகாடு வாங்கிேயழ் வைகயினால் ேதான்றும்
      ஈட்ட மிக்கபல் லுயிர்களும் வான்உரும் ஏற்றின்
      கூட்ட மாகிய மார்த்ெதனக் குணத்ெதாலி ெகாண்டான். 176
      

2574 குணங்ெகாள் ேபெராலி ேகாடலும் இரைலயூர் ெகாற்றத்
      தணங்கு லாவரு கார்முகங் குைழத்துைள யவதி
      இணங்க வாங்கிேய பத்துநூ றாயிரத் திரட்டி
      கணங்ெகாள் ெவஞ்சரம் உைகத்தனன் கூற்றினுங் கடிேயான். 177
      
2575 வான்ம ைறத்தன மாதிரம் மைறத்தன மதிேதாய்
      மீன்ம ைறத்தன கதிர்ெவயின் மைறத்தன ேவைல
      தான்ம ைறத்தன வசுமதி மைறத்தன தருவார்
      கான்ம ைறத்தன வைரகைள மைறத்தன கைணகள். 178
      
2576 காற்றிற் ெசல்வன அங்கியிற் படர்வன கடுங்கட்
      கூற்றிற் ெகால்வன ேவைலெவவ் விடத்தினுங் ெகாடிய
      பாற்றுத் ெதால்சிைற உள்ளன பஃறைல பைடத்த
      நாற்றிக் கும்புகழ் அவுணர்ேகான் ஆைணயின் நடப்ப. 179
      
2577 பருமி தத்தன ேமருைவத் துைளப்பன பாங்கர்
      வைரகி ழிப்பன அண்டமும் ெபாதுப்பன வான்ேதாய்
      உருமி டிக்குலம் ெபாருவன விடத்ைதயுண் டுமிழ்வ
      கருைம ெபற்றன ேசயன தீயவன் கைணகள். 180
      
2578 துண்ட ெவண்பிைற வாெளயிற் றவுணர்ேகான் துரப்ப
      மிண்டு ெவங்கைண ெயங்கணுஞ் ெசறிந்திட விண்ேணா��
      கண்டு கண்ணைன அணுகிேய ைககுைலத் ைதய
      உண்டு ெகால்நமக் ெகாளிப்பேதார் இடெமன உைரத்தார். 181
      
2579 உைரத்து ளார்க்குமால் மாறுைர வழமுன் ஔ�ேவல்
      கரத்தி ேலந்திய குமரேவள் இன்னது கண்ணால்
      ெத த்து ெவங்கனல் விடுத்திடும் ஊைதேபாற் சிலதன்
      சரத்தி னாலவன் தூண்டிய கைணெயலாந் தடிந்தான். 182
      
2580 மடிந்தி டும்படி மாற்றலன் சரங்கைள வள்ளல்
      தடிந்த தன்ைமகண் டமரர்கள் உவைகயில் தைழத்தார்
      படர்ந்து நீடிய கங்குலின் பாயிருள் புலர
      விடிந்த காைலயின் எழுங்கதிர் கண்டேம தினிேபால். 183
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2581 ேவறு
      அங்க ெவல்ைல அவுணர்ேகான்,
      எங்கள் நாதன் எதிருற
      மங்குல் ேபால்வ ரம்பிலாச்,
      ெசங்கண் வாளி சிதறினான். 184
      
2582 ஆய காைல அறுமுகன்,
      தீயன் உந்து ெசறிகைண
      மாய வாளி மாமைழ,
      ஏெய னாமுன் ஏவினான். ௧௮௫ 185
      
2583 எங்கள் நாதன் ஏவிய,
      துங்க வாளி சூர்விடும்
      புங்க வங்க ைளப்புரத்,
      தங்கி ேபால றுத்தேவ. 186
      
2584 அறுத்த பின்னும் அறனிலான்,
      மறுத்தும் வாளி மாமைழ
      கறுத்த கண்டர் காைளேமல்,
      ெசறுத்து வல்ைல சிந்தினான். 187
      
2585 சிந்து கின்ற ெசஞ்சரம்,
      வந்து றாமுன் வந்ெதனக்
      கந்தன் நூறு கைணெதாடா,
      அந்தில் பூழி ஆக்கினான். 188
      
2586 பூழி ெசய்து ெபாள்ெளன,
      ஊழி நாதன் ஒண்சரம்
      ஏழு நூற ேதவினான்,
      சூழு மாைய ேதான்றல்ேமல். 189
      
2587 மாைய ைமந்தன் மற்றைத,
      ஆய வாளி யால்அறுத்
      ேதவி னானி ராயிரஞ்,
      ேசயின் முன்சி லீமுகம். 190
      
2588 ேவறு
      விட்டதைன அத்ெதாைக விறற்பகழி தன்னால்
      அட்டுவிைர விற்கடவுள் ஆயிர விரட்டி
      கட்டழைல ெயாத்துள கடுங்கைணகள் தம்ைமத்
      ெதாட்டனன் வருத்தெமாடு சூர்கிைள துளங்க. 191
      
2589 முரா யுத வுஞ்சுதைன முந்துதைள இட்டாண்
      ெடாராயிரம் அளித்தபரன் உய்த்தகைண ெசல்ல
      இராயிர ெநடும்பகழி ஏவியைவ நீக்கி
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      அராவிைறயும் ைவயமும் அழுங்கலுற ஆர்த்தான். 192
      
2590 ஆர்த்தவன் விடுங்கைண அைனத்திைனயும் முக்கண்
      மூர்த்திதரு கான்முைள ெசலச்ெசல முடித்தான்
      கார்த்ெதழு புைகப்படைல கான்றுநிமிர் ெசந்தீச்
      ேசர்த்தினைவ யாைவயும் மிைசந்திடு திறம்ேபால். 193
      
2591 ஐயன்விடு வாளிகைள அவ்வசுரன் நீக்கும்
      ெவய்யன்விடு வாளிகைள ேவள்கடி தறுக்கும்
      எய்யுெநடு ெவம்பகழ இற்றைவகள் சிந்தி
      ைவயமிைச ேபாகியன வானமணித் ெதன்ன. 194
      
2592 முற்றிய அமர்த்தைல முனிந்திவர் ெசலுத்துங்
      ெகாற்றெநடு வாளிகள் குைறந்துழ எழுந்தீப்
      பற்றியது பா ைட பகிர்ந்தவைர முற்றும்
      வற்றிய அளக்கரும் வறந்துளது கங்ைக. 195
      
2593 தார்ெகழுவு ேவற்பைட தடக்ைகயுைட ேயானுஞ்
      சூரனும் இவாறமர் இயற்றுெதாழில் காணா
      வரீமட மாதுளம் வியந்திவர் தமக்குள்
      ஆ ைட நடத்துெமன ஐயெமாடு நின்றான். 196
     
2594 ஆள தன் முன்னிளவல் ஆைனவத னத்துக்
      காைளமகிழ் பின்னிளவல் கார்முகம் உைகக்கும்
      வாளிமைழ ஏயலது மற்றவர்கள் தம்ைம
      நீள்விழியி னால்ெத கி லார்புைடயின் நின்ேறார். 197
      
2595 நீடுசமர் இன்னணம் நிகழ்ச்சியுறும் எல்ைல
      ேமட்மிைச ஊர்பரன் விடுத்தகைண எல்லாம்
      ஈடுபட நூறியவன் ஏறிவரு மான்ேதர்
      ஆடுறு பதாைகைய அறுததுவிைரந் தார்த்தான். 198
      
2596 ஆ��த்துவிறல் வால்வைளைய அம்பவள வாயில்
      ேதர்த்தியிைசத் தான்தனது சீர்த்தியிைசத் ெதன்ன
      மூர்த்தமது தாழ்க்கிலன் முனிந்துகைண பின்னுந்
      தூர்த்துமுரு கன்தனது ேதாற்றமைறத் திட்டான். 199
      
2597 மைறத்தபக ழித்ெதாைகைய வாளிமைழ தன்னாற்
      குைறத்தவுணன் ஊர்ந்திடு ெகாடிஞ்சிெநடு மான்ேதர்
      விறற்ெகாடி தைனக்ெகாடிய ெவஞ்சரெமா ேரழால்
      அறுத்துமுரு கன்பரைவ யாழ்கடலின் இட்டான். 200
      
2598 ேவறு
      தான வர்க்குத் தைலவன் தனிக்ெகாடி
      மீன ேவைலயில் அற்றுடன் வழீ்ந்துழிப்
      பானு கம்பென னப்படு பா டர்
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      ேசைன காவலன் ெதற்ெறன ேநாக்கினான். 201
      
2599 கண்டு சிந்ைத களித்துப் ெபருமிதங்
      ெகாண்டு குப்புற் றிைசத்துக் குனித்திடா
      அண்டர் ேபாற்றத்தன் ஆயிரம் வாயினும்
      ஒண்தி ரட்சங்கம் ஒல்ைலைவத் தூதினான். 202
      
2600 கானு கம்படு கந்துகத் ேதருைடப்
      பானு கம்பன் பனிமதி ஆயிரம்
      மானு கம்பைவ வாய்ைவத் திைசத்தலுந்
      தானு கம்பல தங்கிற்றவ் ேவாைசேய. 203
      
2601 பாய்ெப ரும்புகழ்ப் பானுகம் பன்வைள
      ஆயி ரங்களும் ஆர்த்திட அண்டர்தம்
      நாய கன்தன் விறல்கண்டு நாரணன்
      தூய சங்கு முழங்கிற்றுத் துண்ெணன. 204
      
2602 ேபாதம் அங்கிற் புங்கவர் யாவருஞ்
      ேசாதி ேவற்பைடத் தூயவன் ஏறுேதர்
      மீது ேகதனம் இல்ைல வியன்ெகாடி
      ஆதி நீெயன் றழலிைன ஏவினார். 205
      
2603 ஏவ ேலாடும் எ தழற் பண்ணவன்
      வாவு குக்குட மாண்ெகாடி யாகிேய
      ேதவேதவன் திருெநடுந் ேதர்மிைச
      ேமவி ஆர்த்தனன் அண்டம் ெவடிபட. 206
      
2604 படியி லாதமா� பண்ணவன் ேதர்மிைசக்
      ெகாடிய தாய்நின்று குக்கு டங்கூயது
      கடிய தானவர் கங்குல் புலர்ந்திடும்
      விடியல் ைவகைற ேவைலையக் காட்டல்ேபால். 207
      
2605 சங்க ேமாடு தபனனும் ஆர்த்தலும்
      மங்குல் வண்ணத்து மாயவன் ஆர்த்தனன்
      பங்க யாசனப் பண்ணவன் ஆர்த்தனன்
      திங்கள் ஆர்த்தது ெசங்கதிர் ஆர்ப்பேவ. 208
      
2606 மறலி ஆர்த்தனன் மாருதங் கட்ெகலாம்
      இைறவன் ஆர்த்தனன் இந்திரன் ஆர்த்தனன்
      அைறக டற்கர சானவன் ஆர்த்தனன்
      குைறவில் ெசல்வக் குேபரனும் ஆர்த்தனன். 209
      
2607 ஆர்த்த ஓைசேபாய் அண்டத்ைத முட்டிேய
      சூர்த்த ேநாக்குைடச் சூரபன் மன்ெசவிச்
      சீர்த்து ைளக்குட் ெசறிதலுந் ேதவைரப்
      பார்த்த னன்கடு உண்டன்ன பான்ைமயான். 0 210
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2608 மாறி ெலன்முன் வருவதற் கஞ்சிேய
      பாறு ேபான்று பழுவத்து ைலந்துளார்
      ேதறி வந்து ெதழித்தனர் என்முனும்
      ஆறு மாமுகன் ஆற்றல்ெகாண் ேடெகாலாம். 211
      
2609 நன்று நன்றிது நான்முகன் ஆதியா
      நின்ற ேதவர் நிைலயழித் ெதால்ைலயில்
      ெகான்று பின்னர்க் குமரைன ெவல்வனால்
      என்று சீறினன் யாைரயும் எண்ணலான். 212
      

2610 இருக்க ைமந்தன் இகலிலண் விண்ணிைடச்
      ெசருக்கு ேதவர் திறலிைனச் சிந்துவான்
      அருக்க ேனாடிய அந்தரத் துய்க்குதி
      தருக்கு ேத ைனச் சாரதி நீெயன்றான். 213
      
2611 மற்றிவ் வாறு வலவைன ேநாக்கிேய
      ெசாற்ற காைலத் ெதாழுெதந்ைத நன்ெறனாப்
      ெபாற்ைற ேபாலும் ெபாலன்மணித் ேத ைன
      ெவற்றி யாெகன விண்மிைசத் தூண்டினான். 214
      
2612 பாகன் தூண்டிய பாண்டிலந் ேதெரழஇீ
      ேமகங் கீண்டு மிைசப்படு சூைறயின்
      ஆகங் கீறி அமரர்கள் ஈண்டிய
      மாகஞ் ெசன்றது வானிழிந் ெதன்னேவ. 215
      
2613 ெசன்ற ேதெராடு ேசணிைடப் புக்குளான்
      குன்ற மன்ன ெகாடுஞ்சிைல ேகாட்டிேய
      துன்று ேதவர் ெதாைகஇ ந் ேதாடுற
      மன்ற வாளி மைழகைள வசீினான். 216
      
2614 வசீு கின்றுழி விண்ணவர் ேமற்சரம்
      நீசன் விட்டிடு நீர்ைமைய ேநாக்கிேய
      ஈசன் மாமகன் ஈண்டுநின் ெறண்ணிலா
      ஆசு கங்களுய்த் தங்கைவ சிந்தினான். 217
      
2615 ேவறு
      மற்றைவ துணித்தபின் வடிக்கயிறு முட்ேகால்
      பற்றிய தடக்ைகயுள பாகுதைன ேநாக்கிக்
      ெகாற்றஅயில் தூண்டிெயாரு குன்ைறெவௗ� கண்ேடான்
      ெதற்ெறனவிண் ேமல்நமது ேதர்விடுதி ெயன்றான். 218
      
2616 என்னலும் இைறஞ்சிஇர ைலப்ப யின் ேமேலான்
      ெபான்னுலகு பாருலகு புக்ெகழுவ ெதன்
      மின்னின்மிளிர் ேதரதைன விண்மிைசக டாவி
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      நன்ெனறி ெசலாஅவுணர் நாயகன்முன் உய்த்தான். 219
      
2617 ைவயெநடு வானமிைச வல்ைலபுகும் எல்ைல
      ஐயன்இைம ேயார்கள் அயர்ந் ேதாடுவது ேநாக்கி
      ைநயலிர் புலம்பலிர் நடுங்கலிர்கள் என்ேறார்
      ெசய்யகரம் ஏந்திமுரு கன்கருைண ெசய்தான். 220
      
2618 கந்தன்ெமாழி வானவர்க ணத்தவர்கள் ேகளா
      எந்ைதயிவண் வந்திடலின் யாமுயிர் பைடத்ேத
      உய்ந்தனம் எனாவிைரவில் ஓடுவது நீங்கிச்
      சிந்ைதமகிழ் வத்ெதாடு திகந்தமுற நின்றார். 221
      
2619 நின்றிடலும் ெவவ்வவுணன் நீர்ைமயது ேநாக்கிப்
      பின்றிடுவ ராம்பிரம ேனமுதல ேதவர்
      ஒன்ெறார்சிறு வன்ெகாெலைன உற்ெறதிரு நீரான்
      நன்றிெதன ேவெவகுளி ெகாண்டுநைக ெசய்தான். 222
      
2620 காய்சின மிகுந்தவுணர் காவலன் அநந்தம்
      ஆசுகம் விைரந்துபடர் ஆசுகம ெதன்ன
      வசீுதலும் வாளிபல விட்டைவ விலக்கி
      ஈசனருள் மாமதைல ஏற்றிகல் பு ந்தான். 223
      
2621 சுறுக்ெகாள மயிர்ப்ெபாடி உயிர்ப்புவிடு சூரன்
      கைறக்கதிர் அயிற்ெபாலி கரத்தன்இவர் தம்மில்
      ெசறுத்துடன் வடிக்கைண ெசலுத்திஅகல் வானம்
      மைறப்பது மறுக்குவது மாகிமைல வுற்றார். 224
      
2622 ேவறு
      விைரந்திரு ேவார்களும் வியன்கைண மா கள்
      ெசா ந்தனர் ேபரமர் ெதாடர்ந்துெசய் ேபாழ்தினில்
      எ ந்தது மாதிரம் இரங்கினர் பாருளர்
      தி ந்தன சா ைக சிறந்தவர் ேதர்கேள. 225
      
2623 கறங்கினம் ேபால்வன கலஞ்ெசய் குலாலன
      திறங்ெகாளும் ஆழிகள் தி ந்தன மானுவ
      மறங்ெகழு சூைறகள் மயங்கின ேபால்வன
      துறுங்கைண மா கள் ெசா ந்தவர் ேதர்கேள. 226
      
2624 பாதல மூழ்குவ பா ைட சூழ்குவ
      மாதிர ேமாடுவ வா தி ேசர்குவ
      பூதர ேமவுவ பூமல ேரான்நகர்
      மீதினும் ஏகுவ மீளுவ ேதர்கேள. 227
      
2625 எண்டிைச சூழும் இருங்கடல் பாய்வன
      விண்ெடாடு ேநமி வியன்கி  வாவுல
      ெகாண்டலின் ஆ ருள் ெகாண்டுழி ேபாகுவ
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      அண்டமுன் ஏகுவ அங்கவர் ஏறுேதர். 228
      
2626 ெபயர்ந்திடு ேதருறு பிழம்பைவ காணுபு
      தியங்கினர் நான்முகர் ெத ந்திலர் சீருரு
      மயங்கினர் ஆதவர் மருண்டனர் வானவர்
      உயங்கினர் பாருளர் உைலந்தனர் நாகேர. 229
      
2627 முதிர்ந்திடு ேபா னர் முழங்கிய ேதர்ெசல
      அதிர்ந்தது பாருல கைலந்தன ேவைலகள்
      பிதிர்ந்தன மால்வைர பிறந்தது வான்முக
      டுதிர்ந்தன தாரைக உகுந்தன கார்கேள. 230
      
2628 ேவறு
      ேத ைவ இரண்டு மாகித் திகழுமூ தண்ட ெமங்குஞ்
      சா ைக வருத ேலாடுஞ் சண்முகன் மீது ெசல்லச்
      சூெரனும் அவுணர் ேகாமான் ெதாைலயுநாள் எழிலி ெபாங்கி
      ஆரழல் மைழகான் ெறன்ன அடுசர மா  தூர்த்தான். 231
      
2629 மழுப்பைட அநந்த ேகாடி வச்சிரந் திகழ்முச் ெசன்னிக்
      கழுப்பைட அநந்த ேகாடி கப்பணம் அநந்த ேகாடி
      ெகாழுப்பைட அநந்த ேகாடி குலிசம்ேவல் அநந்த ேகாடி
      எழுப்பைட அநந்த ேகாடி இைடயிைட இடிேபால் உய்த்தான். 232
      
2630 கூற்றுயிர் முடிக்குந் துப்பிற் ெகாடும்பைட மா  தன்ைன
      ஆற்றலின் அவுணர் ேகாமான் விடுத்துழி அவற்ைற ெயல்லாங்
      காற்ெறனப் பகழி தூண்டி முைறமுைற கடிதிற் சிந்தி
      மாற்றினன் தி ந்தான் ஐயன் மூதண்ட வைரப்பு முற்றும். 233
      
2631 இத்திறந் தி ந்த ெசவ்ேவள் இைடெத ந் ேதெழா ேடழு
      ெபாத்திரந் தன்ைனத் தூண்டிப் புகழுறும் அவுணர் ெசம்மல்
      சித்திரத் ேதரும் மாவின் ெதாகுதியுஞ் சிந்தி நீக்கக்
      ைகத்தனு ேவாடுந் தீேயான் கதுெமனப் புவிக்கண் உற்றான். 234
      
2632 நாணுைட வ வில் வாங்கி நண்ணலன் நஞ்சு பில்கும்
      ஏணுைட வயிர வாளி எண்ணில தூண்டி ஏற்பத்
      தாணுவின் மதைல கண்டு தன்ெபருஞ் சிைலையக் ேகாட்டித்
      தூணிெகாள் கைணயின் மா  ெதாடுத்தைவ துணித்து விட்டான். 235
      
2633 துணிப்புறும் எல்ைல வல்ேல சுடர்க்கைண அநந்த ேகாடி
      தணப்பற விடுத்த ேலாடுஞ் சண்முகன் அவற்ைற ெயல்லாங்
      கைணப்ெபரு மைழயால் மாற்றிக் காசிபன் தனது ெசம்மல்
      அணிப்படு ேதாற்ேமற் பின்னும் ஆயிரம் பகழி உய்த்தான். 236
      
2634 றுழியின் முதல்வன் ைமந்தன் ஒராயிரங் கைணயுஞ் சூரன்
      பாழியம் புயத்து மீது படுதலுங் கடிேத இற்றுச்
      சூழுறச் சிதறிற் றம்மா ெதாவிலா வயிரங் ெகாண்ட
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      காழ்கிளர் வைரேமல் வழீ்ந்த கன்மைழத் தன்ைம ேயேபால். 237
      
2635 அந்தமில் வன்ைம சான்ற அவுணன்மற் றதைன ேநாக்கி
      முந்துறு ெவகுளி தூண்ட முறுவலும் உயி��ப்புந் ேதான்ற
      எந்ைததன் ெமாய்ம்பிற் ெசல்ல இராயிரம் பகழி வாங்கிச்
      சிந்ைதயிற் கடிது தூண்டித் ேதவரும் மருள ஆர்த்தான். 238
      
2636 உட்ெடௗ� வுற்ேறார் காணும் ஒப்பிலா முதல்வன் ேதாள்ேமல்
      விட்டிடு பகழி முற்றும் ெவந்துெவந் துகள தாகிப்
      பட்டன திைசகள் முற்றும் பரந்தன பரத்தின் ேமேலான்
      கட்டழல் அதனால் மாய்ந்த காமேவள் யாக்ைக ேயேபால். 239
      
2637 ஆங்கது காைல தன்னில் அறுமுகம் பைடத்த ஐயன்
      நீங்கரு ெநறியால் உய்த்த ெநடுஞ்சரம் அைனத்தும் மாற்றிப்
      பாங்கமர் வயவர் மீதும் பா டப் பைடகள் மீதுந்
      தீங்கைண அழுத்த லுற்றான் ேதவைர இடுக்கண் ெசய்தான். 240
      
2638 தன்னிைண தாேன யாகி நின்றிடுந் தனிேவல் வரீன்
      அன்னேதார் தன்ைம கண்ேடா ராயிரம் பகழி பூட்டித்
      துன்னலன் குனித்த சாபந் துணித்தனன் துணியா முன்னம்
      பின்னுேமார் சிைலைய ஏந்திப் ெபருமுகில் இ ய ஆர்த்தான். 241
      
2639 இம்ப ன் மைலந்த சூரன் இம்ெமன வருக்ெகாண் ேடகி
      அம்பரத் திைடேய ேதான்ற அன்னது குமரன் காணா
      உம்ப ற் ெசன்று தாக்க ஓ ைற எதிர்ந்து நின்று
      நம்பிெயா டாடல் ெசய்வான் நவிலரும் மாைய சூழ்வான். 242
      
2640 விண்ணிைட நின்ற சூரன் விைரந்துடன் கரந்து ெசன்று
      மண்ணிைட மீட்டுஞ் ெசல்ல மாநில வைரப்பிற் ெசவ்ேவள்
      துண்ெணன வந்து ெவம்ேபா�� ெதாடங்கலுந் ேதாற்ற மாற்றிக்
      கண்ணகல் தூய நீத்தக் கைனகடல் நடுவண் ஆனான். 243
      
2641 ஆயிைட முமுக ேவள்ெசன் றடுசமர் இயற்றும் எல்ைல
      மாையயின் மைறந்து சூரன் மாதிர முடிவில் ேதான்ற
      ஏெயன ஆண்டுஞ் ெசவ்ேவள் ஏகிேய ெநடும்ேபார் ஆற்றக்
      காய்கனல் உமிழும் ேவலான் கரந்துபா தலத்தின் நின்றான். 244
      
2642 ஆறிரு தடந்நதாள் வள்ளல் அதுகண்டு பிலத்து ேளகி
      மாறமர் இயற்றும் எல்ைல வல்ைலதன் னுருவ மாற்றி
      வறீுள சிைமயச் ெசம்ெபான் ேமருவின் குவட்டின் நிற்ப
      ஏறுைட முதல்வன் ைமந்தன் இம்ெமன அங்கட் ெசன்றான். 245
      
2643 ேமருவின் சிகரம் நண்ணி ேவலுைடத் தடக்ைக வரீன்
      ேபரமர் இயற்றத் தீேயான் பின்னரும் ஆண்டு நீங்கி
      நாரணன் உலகில் ேதான்ற நம்பியுந் ெதாடர்ந்து ேபாந்து
      சூெரனும் அவுண ேனாடு ெதால்சமர் ஆற்றி நின்றான். 246
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2644 ஆற்றிடு கின்ற காலத் தவுணர்ேகான் அண்ட ேகாள
      ேமற்றிகழ் வாயில் ெசல்ல விமலனும் அங்கண் ஏகி
      ஏற்ெறதிர் மைலயா அன்னான் ஏறிய இவுளித் ேதைரக்
      கூற்றுறழ் பகழி தன்னால் அட்டனன் ெகாற்றங் ெகாண்டான். 247
      
2645 கந்துக விசய மான்ேதர் இற்றலுங் கடுங்ேகான் மன்னன்
      இந்திர ஞாலம் என்னும் எறுழ்மணித் தடந்ேதர் தன்ைனச்
      சிந்தைன ெசய்த ேலாடுஞ் ேசணகிளர் ெசலவிற் றாகி
      வந்திட அதன்ேமல் ஏறி வல்ைலேபார் பு தல் உற்றான். 248
      

2646 மண்டமர் பு யும் எல்ைல வள்ளல்தன் பகழி தன்னால்
      அண்டம தைடந்த வாயில் அைடத்ததும் அப்பால் உள்ள
      தண்டம ெதல்லாஞ் ெசல்லாத் தன்ைமயுந் தகுவர் ேகாமான்
      கண்டனன் நன்று நன்ெறன் இைறத்ெதாழிற் காவ ெலன்றான். 249
      
2647 இைறத்ெதாழில் அவுணர் ெசம்மல் ஏந்துதன் சிைலைய வாங்கித்
      திறத்ெதாடும் அநந்த ேகாடி ெசஞ்சரந் தூண்டி அண்ட
      ெநறிப்படு வாயில் ெபாத்து ெநடுங்கைணக் கதவ முற்றும்
      அறுத்துநுண் தூளி ஆக்கி அம்பரஞ சுழல விட்டான். 250
      
2648 காவலன் அண்ட வாயிற் கைணகளின் கபாடம் நீக்கி
      மாெவாடு களிறுந் ேதரும் வயவரும் வரம்பின் றாகி
      ஓவரு ெநறியின் அப்பால் உற்றதன் தாைன தன்ைனக்
      கூவினன் வருக என்று குவவுத்ேதாள் ெகாட்டி ஆர்த்தான். 251
      
2649 ஆர்த்திடு கின்ற காலத் தண்டத்தின் அப்பால் நின்ற
      ேதர்த்ெதாைக களிற்றின் ஈட்டந் திறல்ெகழும் இவுளிப் பந்தி
      சூர்த்திடும் அவுண ெவௗ�ளந் துண்ெணன ஈண்ைட ஏகிப்
      ேபார்த்ெதாழில் முயன்று ெசவ்ேவள் புைடயுறத் ெதழித்துச் சூழ்ந்த. 252
      
2650 நீணுதல் விழியின் வந்த நிருமலக் கடவுள் தன்ைன
      ஏெணாடும் அண்டத் தப்பால் இருந்திடு தாைன சுற்றச்
      ேசணுறு ெநறிக்கண் நின்ற திைசமுகன் முதலாந் ேதவர்
      காணுத ேலாடும் உள்ளங் கலங்கிமற் றிைனய ெசால்வார். 253
      
2651 காலெமா டுலகம் உண்ணக் கனன்ெறழு க ய தீயின்
      ேகாலேமா அண்டத் தப்பாற் குைரபுனல் நீத்தந் தாேனா
      ஆலேமா அசனிக் ெகாண்மூ ஆயிர ேகாடி சூழ்ந்த
      சாலேமா யாேதா என்று தைலபனித் தி யல் ேபானார். 254
      
2652 ஆயின காைல தன்னில் அண்டங்கள் ேதாறும் நின்ற
      மாயிருந் தகுவன் தாைன வந்துதன் மருங்கு சுற்றிப்
      பாய்புனல் முகில்கான் ெறன்னப் பைடத்ெதாைக வசீி ஆர்ப்பத்
      தீயுரு வான ெசம்மல் சிறிதுதன் நாட்டம் ைவத்தான். 255
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2653 அடைலயின் நலத்ைத வடீ்டி அரும்ெபறல் ஆக்கஞ் சிந்தி
      அடைலயின் உணர்வின் றாகும் அவுணர்ேகான் தாைன முற்றும்
      அடைலயின் ெநடுேவல் அண்ணல் அழெலழ விழத்த ேலாடும்
      அடைலயின் உருவாய் அண்டத் ெதால்லுரு வழித்த மன்ேனா. 256
      
2654 முற்படும் அனிக மற்றும் முடிதலும் முடித லின்றி
      எற்படும் அண்டத் தப்பால் ஈண்டிய பதாகி னிக்குள்
      பிற்பட அளப்பில் ேசைன ெபயர்ந்துமற் றணீ்ைட துன்னிச்
      சிற்பரன் குமரன் தன்பாற் பைடமுைற சிதறிச் சூழ்ந்த. 257
      

2655 பரப்ெபாடு மிைடந்த தாைனப பரைவைய ேநாக்கி ஐயன்
      ெநருப்புமிழ் தன்ைமத் ெதன்ன ெநட்டுயிர்ப் பனில முந்தி
      உரப்பினன் சிறிேத அற்றால் உம்ப ல் குவிந்த பூைளப்
      ெபாருப்பிைட அழல்புக் ெகன்னப் பூழியாய் உலகம் ேபார்த்த. 258
      
2656 மாட்சியின் உலவு ேசைன வடிெவலாம் விடுத்துத் ெதால்ைல
      மாட்சியின் உயிேர தாங்கி மைலதுெமன் றுன்னிப் பின்னுஞ்
      சூட்சியின் வைளந்த வாேபாற் ேசாதிேவற் குமரன் தன்பாற்
      சூட்சியின் ேமவிற் றம்மா தூயநுண் துகளின் ஈட்டம். 259
      
2657 அந்தமில் தாைன முற்றும் அத்தன்ஓர் உங்கா ரத்தால்
      ெவநதுக ளாகப் பின்னும் ேமைலயண் டத்துள் நின்ற
      தந்தியும் ப யுந் ேதருந் தானவப் பைடயும் ஆர்த்து
      வந்துவந் தயலிற் சூழ வரம்பிலா முதல்வன் கண்டான். 260
      
2658 திருத்தமிழ் மதுைர தன்னிற் சிவன்ெபாருள் நிறுக்கு மாற்றால்
      உருத்திர சரும னாகி உற்றிடு நிமலன் ெவம்ேபார்
      அருத்திெகாள் கணிச்சி சூலம் ஆழிதண் ெடழுவ தாகுங்
      கரத்தினிற் பைடகள் தம்ைம ேநாக்கிேய கழற் லுற்றான். 261
      
2659 ெவன்றியம் பைடகாள் ேகண்ேமா விைரந்துடன் தழுவி நம்பாற்
      ெசன்றிடும் அனிகந் தன்ைனச் ெசன்ெனறி ெபறாமல் அப்பால்
      நின்றிடு பைடைய எல்லா�ம் நீவிர்பல் லுருக்ெகாண் ேடகிக்
      ெகான்றிவண் வருதி ெரன்று கூறிமற் றிவற்ைறத் ெதாட்டான். 262
      
2660 ஆதிநா யகன்விட் டுள்ள பைடெயலாம் அநந்த ேகாடி
      ேசாதியார் கதிருந் தீயும் பணிகளும் ேபாலத் ேதான்றி
      ஏதிலான் அனிக மாகி இம்பருற் றனவி ைமப்பின்
      பாதியின் முன்னம் அட்டுப் ெபருவிறல் பைடத்த மன்ேனா. 263
      
2661 தூயேதார் குமரற் சூழ்ந்த பைடையமுன் ெதாைலத்து வடீ்டி
      ஏயின பைடேயா ைரந்தும் இம்பேரா ஒழிய நின்ற
      ஆயிரத் ேதாேரழ் அணடத் தகலமுஞ் ெசன்று ெசன்றாங்
      ேகாய்வற எழுந்த தாைன முழுதுமட் டுலவு கின்ற. 264
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2662 ஐவைகப் பைடகள் முற்றும் அண்டங்கள் ேதாறும் நின்ற
      ெவவ்விய அவுணர்த் ேதய்த்து விைரெவாடு தி த ேலாடுந்
      ெதவ்வியல் அவுணர் மன்னன் ெசயிர்த்துமற் றிதைன ேநாக்கி
      இவ்ெவாரு கணத்தின் முன்னம் இவனுதிர் உண்பன் என்றான். 265
      
2663 சாற்றியித் தன்ைம தன்ைனத் தானவர்க் கரசன் முன்னங்
      கூற்றுயிர் குடித்த ேநான்றாட் பண்ணவன் ெகாடுப்பக் ெகாண்ட
      மாற்றருந் திகி  தன்ைன வாங்கினன் வழிபட் ேடத்திகக்
      காற்றினுங் கடிது ெசல்லக் கந்தேவள் மீது விட்டான். 266
      

2664 விட்டிடு திகி  யாரும் ெவருக்ெகாள விைரந்து ெசன்று
      கிட்டிய காைலச் ெசவ்ேவள் கிளர்ந்தேதார் பாணி நீட்டி
      வட்டைண ேநமி தன்ைன வருதியால் என்று பற்ற
      ஒட்டலன் அதைன ேநாக்கி உளந்தளர்ந் துயிர்த்து நின்றான். 267
      
2665 உண்ணிலா மாைய வல்ல ஒருதனித் ேதர்ேமல் நின்ேறான்
      எண்ணிலா உருவங் ெகாண்ேட இருங்கைண மா  தூர்ப்பத்
      ெதண்ணிலா ெமௗல அண்ணல் உதவிய ெசம்மல் ேநாக்கி
      நண்ணலான் ஒருவன் மாய நன்றுநன் ெறன்று நக்கான். 268
      
2666 சிறுநைக ெசய்து ேமலாஞ் ேதசனப் பகழி பூட்டி
      அறுமுகன் அவுணர் ெசம்மல் ஆற்றிடு மாய முற்றும்
      இைறதனில் முடித்தி ெயன்ேற ஏவலும் விைரவின் ஏகி
      முைறெநறி பிைழத்ேதான் மாயம் முற்ெறாருங் கடட தன்ேற. 269
      
2667 மாையயின் உருவ நீங்க வலியழந் துள்ளம் மாழ்கித்
      தீயவன் ஒருவ னாகிச் ேசணுயர் ேத ன் நின்றான்
      ஆயது ெத ந்து வாேனார் அறுமுகத் தவைனப் ேபாற்றிப்
      பாய்புனற் கடலின் ஆர்த்துப் பனிமலர் மா  தூர்த்தார். 270
      
2668 தூர்த்தலுந் ேதருந் தானுந் துண்ெணனக் கரந்து சூரன்
      ேபர்த்திடு மண்ட கூடப் பித்திைக வாயி ெலய்தி
      ஆர்த்தைற கூவிப் புக்காங் கப்புறத் தண்டஞ ெசல்லத்
      தீர்த்தனும் அதைன ேநாக்கித் தீயைனத் ெதாடர்ந்து ேபானான். 271
      
2669 ெதாட ந்துதன் மனத்திற் ெசல்லுந் ெதால்ைலமால் இரதத் ேதாடுங்
      கடந்தேப  ஆடல் மிக்க காசிபன் தனயன் நின்ற
      இடந்தைலப் படலும் அன்னான் எந்ைதேயா டிகற்ேபா ராற்றி
      அடுந்திறல் மாைய நீரால் அப்புறத் தண்டம் ேபானான். 272
      
2670 இந்நிைல அவுணர் ேகாமான் இருநிலத் தண்ட முற்றும்
      மின்ெனனப் படர்ந்து ேதான்றி ெவய்யேபார் விைளத்து நின்று
      பின்னருங் கரந்து ெசல்லப் பிரானும்அவ் வண்டந் ேதாறும்
      துன்னலம் தைனவி டாது ெதாடர்ந்தமர் இயற்றிப் ேபானான். 273
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2671 ேவறு
      ஆய காைல அயன்முதல் ேதவர்கள்
      ேநய மிக்க குரவைர நீங்கிய
      ேசயி ேனார்களில் ேதம்பித் திருமகள்
      நாய கன்றைன ேநாக்கி நவிலுவார். 274
      
2672 வலங்ைக வாளுைட மாையதன் மாமகன்
      ெபாலன்ெகாள் அண்டப் புைரதனுட் ேபாயினான்
      இலங்கு ேவற்பைட ெயந்ைததன் ேபா ைட
      விலங்கி னானலன் என்றும் விளிகிலான். 275
      
2673 மாைய ஆற்றவும் வல்லவன் ஈண்ெட இப்
      ேபாய தன்ைம புணர்ச்சிய ேதயலால்
      ஆயின் ேவறிைல ஆறிரு ெமாய்ம்புைடத்
      தூயன் மற்றது சூழ்ந்திலன் ேபாலுமால். 276
      
2674 வாடி னாெனன மாற்றல ைனத்ெதாடர்ந்
      ேதாடி னான்எந்ைத ஒல்ைலயிற் சூரைனக்
      கூடி னான்ெகால் குறுகல னாகிேய
      நாடி னான்ெகால் அறிகிலம் நாெமலாம். 277
      
2675 மாக ேமல்நிமிர் மற்ைறயண் டத்தினுஞ்
      ேசகு லாவிய சிந்ைதயன் தன்னுடன்
      ஏகி னான்ஐயன் என்னினித் தான்விைள
      வாகு ேமாெவன்னும் அஞ்சுதும் ஏைழேயம். 278
      
2676 என்ற காைலயில் அங்ெகழிற் பூைவேபால்
      நின்ற மாயவன் நீள்மல ேரான்முதல்
      துன்றும வானவர் சூழைல ேநாக்கிேய
      ஒன்றும் அன்ெபா டுளப்பட ஓதுவான். 279
      
2677 ேவறு
      வஞ்ச ேமதகும் அவுணர்ேகான் ஆற்றைல மதித்தீண்
      டஞ்சி அஞ்சிேய இரங்கலிர் அறுமுகத் ெதாருவன்
      ெசஞ்சி ைலத்தனி வன்ைமயும் வரீமுந் ெத ந்து
      ெநஞ்ச கத்திைட ஐயுறு கின்றது ெநறிேயா. 280
      
2678 ஓதி யாகியும் உணர்ந்தவர்க் குணரவும் ஒண்ணா
      நீதி யாகியும் நிமலம தாகிேய நிகழுஞ்
      ேசாதி யாகியுந் ெதாழுதிடும் எம்மேனார்க் ெகல்லாம்
      ஆதி யாகியும் நின்றவன் அறுமுகன் அன்ேறா. 281
      
2679 ஈறி லாதவர் பரமேன குழவியின் இயல்பாய்
      ஆறு மாமுகங் ெகாண்டுவித் தாெனன்ப தல்லால்
      ேவறு ெசப்புதற் கிையயுேமா ேமலவன் தன்ைம
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      ேதறி யுந்ெதௗ� கின்றில உமதுசிந் ைதயுேம. 282
      
2680 ஐயம் எய்தலிர் ஆயிர ேகாடி அண்டத்தும்
      ெவய்ய ேனகினுந் ெதாடர்ந்துேபாய் ெவஞ்சமர் இயற்றிச்
      ெசய்ய ேவலவன் துரந்துவந் திடுந்திைனத் துைணயில்
      ைகயில் ெநல்லிேபாற் காட்டுவன் நீவிருங் காண்டீர். 283
      
2681 என்று மாயவன் கழறலும் அயன்முதல் எவரும்
      நன்ெற னத்ெதளி வுற்றனர் அவ்வழ நண்ணான்
      ஒன்றின் ஆயிர ேகாடியண் டத்தினும் ஓடி
      நின்று நின்றமர் ஆடினன் எந்ைதைய ேநர்ந்து. 284
      
2682 ெவந்தி றற்சமர் ஆற்றிேய அவுணர்ேகான் மீட்டும்
      இந்த வண்டத்து மேகந்திர வைரப்பில்வந் திறுத்தான்
      முந்து நீழைல விடாதுெசல் ேவாெரன முனிந்து
      கந்த னுந்ெதாடர்ந் தவெனாடு ேபாந்தனன் கடிது. 285
      
2683 ேவறு
      ேபாந்திடு தன்ைம ேநாக்கிப் புரா தன் புதல்வன நங்கள்
      ஏந்தைலத் ெதாடர்ந்தான் என்ன இம்ப ல் அவுணர் தாைன
      தீந்தழ ெலன்னப் ெபாங்கிச் ெசங்ைகயிற் பைடகள் வசீி
      ஆய்ந்திடும் உணர்வின் ேமலாம் ஆதிதன் புைடசூழ்ந் தார்த்தார். 286
      
2684 நாதனும் அதைன ேநாக்கி நன்றிவர் முயற்சி ெயன்னா
      ஓதினன் முறுவல் ெசய்ய ஒன்னலன் தாைன ெதான்னாள்
      மூெதயில் என்ன நீறாய் ெவந்துடன் முடிந்த தம்மா
      தாைததன் ெசய்ைக ைமந்தன் ெசய்வது தக்க தன்ேறா. 287
      
2685 ஆனேதார் காைல தன்னில் அறுமுகம் பைடத்த அண்ணல்
      தூநைக அங்கி ெசல்லத் துண்ெணனப் பைதத்து வழீ்ந்து
      தானவர் அனிகம் ெவந்த சாம்ப ன் குன்ைற ேநாக்கி
      வானவர் மகிழ்ந்து பூத்தூய் வள்ளைல வழுத்தி நின்றார். 288
      
2686 முருகவிழ் ெதாைடய லான்றன் முறுவலான் அனிக முற்றும்
      விைரவின் நுண் துகளதாகி வழீதலும் அவுணர் ேவந்தன்
      ஒருவனுந் தமியன் நின்றான் ஒண்டமிழ் முனிவன் உண்ணத்
      திைரகட லின்றித் ேதான்றுந் தீப்ெபருங் கடவுள் ஒத்தான். 289
      
2687 முன்பைட குமரன் அங்கண் முறுவலித் திட்ட வாறும்
      தன்பைட அழிந்த வாறும் தமியன்றான் நின்ற வாறும்
      ெகான்பைட வரீ ேராடு குறட்பைட ஆர்க்கு மாறும்
      துன்பைட அவுணன் கண்டாங் குளத்ெதாடுஞ் ெசால்ல லுற்றான். 290
      
2688 பின்னறு துைணவர் ைமந்தர் ேப யல் அைமச்சர் ஏேனார்
      முன்னுற முடிந்தார் இன்று முடிவுறாத் தாைன முற்றும்
      பன்னிரு கரத்து ைமந்தன் படுத்தனன் தமிய னாேனன்
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      என்னிவண் ெசய்வ ெதன்னா உயிர்த்தனன் எண்ண மிக்கான். 291
      
2689 மாயவள் தன்ைன மன்னன் மனத்திைட நிைனத்த ேலாடும்
      ஆயவள் வந்து ேதான்றி அரும்ெபறல் ஆற்றல் ைமந்த
      நீெயாரு தமிய னாகி நின்றுளந் தளர்ந்ேத என்ைனக்
      கூயிைன முன்னிற் ெறன்ைன ெத வுறக் கூறு ெகன்றாள். 292
      
2690 அறிந்திடு மாைய இவ்வா றைறதலுங் குமரன் ேபா ன்
      மறந்தகு துைணவர் ைமந்தர் மந்தி  தாைன முற்றும்
      இறந்திட எஞ்சி ேனன்யா னியாவரும் எழுதற் ெகாத்த
      திறந்தைன அருண்ேமா என்ன நைகத்தவள் ெசப்ப லுற்றாள். 293
      
2691 உறுபைட சுற்றுந் துஞ்ச ஒருவேன யாயும் விண்ேணார்
      சிைறவிடுத் துய்யு மாறு சிந்தைன ெசய்தி லாய்நீ
      அறுமுகன் தன்ேனா டின்னும் அமர்ெசயக் குறித்தி யாயின்
      நிைறெபருஞ் ெசல்வ வாழ்க்ைக நீங்கிைன ேபாலும் அன்ேற. 294
      
2692 பன்னிரு தடந்ேதாள் ெகாண்ட பகவைனப் பாலன் என்ேற
      உன்னைல அவன்ைக ேவலால் ஒல்ைலயிற் படுதி கண்டாய்
      இன்னுயிர் துறக்க நின்றாய் என்ெமாழி ேகட்பாய் அன்ேற
      ெசன்னியில் விதிைய யாவ ராயினுந் தீர்ந்தார் உண்ேடா. 295
      
2693 நின்றிட அைனய தன்ைம நின்னுளம் மகிழு மாற்றால்
      ெபான்றினர் எழுதல் ேவண்டில் புறக்கடற் ெகாருசா ராக
      மன்றல்ெகாள் அமுத சீத மந்தர கூடம் என்ேறார்
      குன்றுள ததைன ஈண்ேட ெகாணருதி கூடும் என்றாள். 296
      
2694 இவ்வைக உைரத்து மாைய ஏகினான் ஏக ேலாடும்
      ைமவைர ெயன்ன நின்ற மன்னவர் மன்னன் ேகளா
      அவ்ைவதன் சூழச்சி நன்றால் அடுகளத் தவிந்ேதார் யாரும்
      உய்வைக இதுேவ என்னா உன்னினன் உவைக மிக்கான். 297
      
2695 ஆவைக உலவவவ ெகாள்ளா அமுதமந் தரங்ெகாண் ேடக
      ஏவைர விடுத்தும் என்ேற இைறப்ெபாழு தவுணர் தங்கள்
      காவலன் முன்னி மாயக் கடுமுரண் ேத ன் நீங்கித்
      ேதவியல் அ மான் ஏற்றுத் திறலுைட எருத்தம் புக்கான். 298
      
2696 இந்திர ஞாலந் தன்ைன இைறயவன் விளித்து நீெயன்
      புந்தியின் விைரந்து ெசன்று புறக்கடல் மருங்கின் ேமவி
      அந்தம தைடந்ேதார்க் காவி அளித்திடும் அமுதங் ெகாண்ட
      மந்தர கி ையக் கீண்டு மற்றிவண் ெகாணர்தி ெயன்றான். 299
      
2697 விழுமிய மாய மான்ேதர் வினவிேயார் கணத்தின் முன்னம்
      எழுகட லினுக்கும் அப்பால் இருந்திடு கடலின் சார்ேபாய்
      அழிவுறா தங்கண் நின்ற அமுதமந் தரத்ைதக் ெகாண்டு
      வழிபடர் கதியின் மீண்டு மேகந்திரம் புக்க தன்ேற. 300
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2698 ேவறு
      அக்காைலயில் இரதந்தரும் அமுதத்தனி வைரயின்
      ெமய்க்கால்வர அந்நாள்வைர ெவம்பூசல் இயற்றி
      ைமக்காலன்ெமய் யுயிருண்டிட மறியும்பைட முழுதும்
      ெதாக்காலம ெதழுந்தாெலனத் துண்ெணன் ெறழுந்தனேவ. 301
      
2699 ப யின்ெதாைக முழுதுய்ந்தன பைனேபாலிய ெநடுங்ைகக்
      க யின்ெதாைக முழுதுய்ந்தன கடுந்ேதர்த்ெதாைக ஈர்க்கும்
      அ யின்ெதாைக முழுதுய்ந்தன அவுணப்பைட யாகி
      வி யுந்ெதாைக முழுதுய்ந்தன ெமய்யூறது நீங்கி. 302
      
2700 வடிவற்றுடல் அழிந்திட்டிடும் உயிரானவும் மருமம்
      வடிைகத்தலம் முடிேதாள்முதல் அங்கங்கள் குைறந்ேத
      முடிவுற்றிடும் உயிரானவும முள க்கனல் உண்ணப்
      ெபாடிபட்டிடும் உயிரானவும் எழுந்திட்டன புவிேமல். 303
      
2701 மிண்டிககடி துயிர்ெபற்ெறழு ெவஞ்சூர்முதல் அனிகம்
      எண்டிக்ெகாடு புவிபாதலம் இருநாற்கடல் எங்கும்
      மண்டிக்கக னத்ேதழ்வைக உலகங்களும் மல்கி
      அண்டத்தனி முடிகாறும் அைடந்திட்டன மிைடந்ேத. 304
      
2702 மாதண்டம்எ ழுத்ேதாமரம் வயிரப்பைட வாள்ேதால்
      ேகாதண்டமு தற்பல்பைட ெகாடுதானவர் அனிகம்
      ேவண்டெம னச்ேசணுயர் ேவழம்ப  நிைரகள்
      மூதண்டம்ெவ டிக்கும்படி முழங்குற்றன அன்ேற. 305
      
2703 எழுந்தான்வயப் புலிமாமுகன் இரவிப்பைக எழுந்தான்
      எழுந்தான்எ  முகெவய்யவன் இளைமந்தனும் எழுந்தான்
      எழுந்தான்அறத் திைனக்காய்பவன் இருபாலரும் எழுந்தார்
      எழுந்தார்ஒரு மூவாயிரர் ஏேனார்களும் எழுந்தார். 306
      
2704 சூர்க்கின்றெதால் வடிவங்ெகாடு துண்ெணன்ெறழு கின்ேறார்
      பார்க்கின்றனர் அனிகங்கைளப் பகுவாய்திறந் திடிேபால்
      ஆர்க்கின்றனர் தமதாடைல அைறகின்றனர் நம்ேமல்
      ேபார்க்கின்றுவந் தனர்யாெரனப் புகல்கின்றனர் இகலால். 307
      
2705 ஈடுற்றிடு சமெரல்ைலயில் இைடயுற்றி பைடகள்
      நாடுற்றிவண் எடுத்திட்டனர் நைறயுற்றிடு தும்ைப
      சூடுற்றிடு மணிமாமுடிச் சூரன்புைட தன்னில்
      கூடுற்றனர் ெவம்ேபார்ெசயுங் குறிப்புற்றனர் அன்ேற. 308
      
2706 ேவறு
      உய்ந்திவர் யாவரும் ஒல்ைல எழுந்ேத
      அந்தமில் ேசைனெயா டார்த்திடு காைல
      இந்திர ஞாலம் எனப்படு மான்ேதர்
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      வந்தது தானவர் மன்னவன் முன்னம். 309
      
2707 ெபாற்ைறயி அஅ�டு ெபாலன்ெகழு மான்ேதர்
      உற்றதும் அன்பினர் உய்ந்ெதழு மாறும்
      இற்றப தாதி இைரத்ெதழு மாறுந்
      ெதற்ெறன மாயவள் ெசம்மல் ெத ந்தான். 310
      
2708 மகிழ்ந்தனன் ஆர்த்தனன் வானவர் தம்ைம
      இகழ்ந்தனன் விம்மிதம் எய்தினன் யாையப்
      புகழ்ந்தனன் ேமனி ெபாடித்தனன் ெநஞ்சந்
      திகழ்ந்தனன் நன்னைக ெசய்தனன் அன்ேற. 311
      
2709 உந்திநி ரப்புறும் உண்டிய தின்றி
      முந்திநி ரப்பிைட மூழ்கினன் வல்ேல
      ெவந்திறல் ஆளி வியன்றவி ேசறி
      இந்திர நல்வளம் எய்திய ெதாத்தான். 312
      
2710 ஓங்கிய ெசன்னி உயர்ந்தன ெமாய்ம்பு
      வஙீ்கிய தாலுடன் மிக்கு மதர்ப்புத்
      ேதங்கிய சிந்ைத சிலிர்த்த உேராமம்
      ஆங்கவன் எய்திய தாரைற கிற்பார். 313
      
2711 வஞ்சன் இதந்திடு ைமந்தன்இவ் வாற்றல்
      ெநஞ்ச மகிழ்ந்தவண் நின்றிடு காைல
      நஞ்சம் எழுந்திடு நாள்ெகாலி ெதன்ேற
      அஞ்சி நடுங்கினர் அண்டர்கள் எல்லாம். 314
      
2712 ெபான்னகர் வாழ்க்ைக புவித்திைச வாழ்க்ைக
      பின்னுறு கின்ற ெபரும்பத வாழ்க்ைக
      எந்நகர் வாழ்க்ைகயும் எய்திய இன்ேன
      ஒன்னலர் ெகால்லுமுன் ஓடுதும் என்றார். 315
      
2713 ஊர்ந்திடும் ஊர்திகள் ஓர்புைட தம்பாற்
      சார்ந்தவர் ஓ��புைட தாெமாரு பாலாய்ச்
      ேசர்ந்திடு ைகப்பைட சிந்திவிண் ேணார்கள்
      ேபர்ந்தி  கின்றனர் பின்னது ேநாக்கார். 316
      
2714 கிள்ைள புறாமயில் ேகழ்கிளா� அன்னம்
      பிள்ைள மணிக்குயில் ேப ைச ஆந்ைத
      கள்ளுணும் வண்டு கரண்டம தாதிப்
      புள்ளுரு வங்ெகாடு வானவர் ேபானார். 317
      
2715 அங்கது ேநாக்கி டற்கண வரீர்
      மங்கிய தாைனயும் மாண்டுளர் யாரும்
      இங்ெகழு கின்றனர் யாமிவண் வநீ்தாஞ்
      சங்ைகயி ெலன்று தளர்ந்தைல வுற்றா��. 318
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2716 இலக்கரும் எண்மரும் ஏந்தலும் ேநாக்கி
      அலக்கணும் அச்சமும் அற்புத நீருங்
      கலக்கமும் ெவய்ய கடுஞ்சின முங்ெகாண்
      டுைலக்கனல் அன்ன உயிர்ப்ெபாடு நின்றார். 319
      
2717 ேவறு
      ெவன்றி ெகாண்டேவற் குமரன்இவ் விைளெவலாம் ேநாக்கி
      நின்ற ஒன்னலன் சூழ்ச்சியும் வலைவெசால் ெநறியும்
      குன்றின் வன்ைமயும் உய்ந்ெதழு ப சனர் குழுவும்
      நன்று நன்ெறனக் ைகெயறிந் தழெலழ நைகத்தான். 320
      
2718 ஆன காைலயில் அ முகன் அல தன் பைகஞன்
      ஏைன ைமந்தர்கள் அறத்திைன ெவகுண்டிடும் ஏந்தல்
      ேசைன காவலர் யாவருஞ் சூரன்முன் ெசன்று
      மான வரீேமா டிைறஞ்சிநின் றிைனயன வகுப்பார். 321
      
2719 எந்ைத நீயிவண் நிற்குதி யாெமலாம் ஏகிக்
      கந்த ேவளுடன் அவன்பைட வரீைரக் கடிந்து
      சிந்த ராகிய பூதர்தந் ெதாைகையயுஞ் ெசகுத்து
      வந்து நின்னடி வணங்குதும் வல் விைரந் ெதன்றார். 322
      
2720 ெகாற்ற வரீர்கள் இவ்வைக உைரத்தலுங் ெகாடிேயான்
      மற்றிவ் வாசகம் நன்ெறைனப் ேபாற்றுவான் வந்தீர்
      பற்ற லன்ெபரு வன்ைமயும் வரீமும் படுத்து
      ெவற்றி இன்ெறனக் கரளுதி ராெலன விடுத்தான். 323
      
2721 விடுத்த காைலயில் விடாதுசூழ் அனிகங்கள் விரவி
      அடுத்து வந்திடப் ெபாளன ஏகிேய ஆர்த்துப்
      பிடித்த பல்வைகப் பைடகளும் உருெமனப் ெபய்து
      வடித்த ேவற்பைட நம்பிைய அன்னவர் வைளத்தார். 324
      
2722 தீங்க னற்ெபருங் கடவுள்பாற் ெசறியிருட் ெடாைகேபால்
      வாங்கு விற்கரத் ைதயைன அவுணர்கள் வைளப்ப
      ஏங்கல் உற்றனர் பா டர் ஏைனேயார் எம்மால்
      தாங்கு தற்க  திப்ெபரும் பைடெயனத் தளர்ந்தார். 325
      
2723 விறலு ைடப்பஃ றாைனயும் ெவய்யவர் ெதாைகயும்
      ெநாறிது ைடக்கதி ெகாண்டுசூழ் வுற்றது ேநாக்கி
      அறுமு கத்தனிப பண்ணவன் உயிர்த்ெதாைக அைனத்தும்
      இறுதி ையப்பு  கடவுள்மாப் பைடயிைன எடுத்தான். 326
      
2724 அங்ைக யிற்ெகாடு சிந்ைதயால் வழிபடல் ஆற்றிச்
      சிங்க மாமுகன் ஆதியாம் அவுணர்தந் திறத்ைதச்
      சங்ைக இன்றிேய நின்றிடு தாைனகள் தம்ைம
      இங்கு வல்ைலயில் அடுதியால்எனவிடுத் திட்டான். 327
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2725 விடுத்த காைலயில் கட்ெசவி நிைரகளும் விடமும்
      இடிக்கு ழாங்களும் உருத்திரர் உருக்களும் எ யுங்
      கடற்ெப ருங்கணத் ெதாகுதியும் அளவிலாக் கடவுட்
      பைடக்க லங்களு மாய்வி ந் ததுசிவன் பைடேய. 328
      
2726 இன்ன தன்ைமயால் அரன்பைட மூதண்டம் எங்குந்
      துன்னி யார்த்ெதழஇீத் துண்ெணனச் ெசன்றுசூழ் வுற்று
      முன்னர் உய்ந்ெதழும் அவுணர்தம் பைடெயலாம் முருக்கி
      ஒன்ன லன்தமர் யாைரயும் ஒருங்குெகான் றதுேவ. 329
      

2727  முந்து ெவய்யசூர்ப் ப சனத் ெதாைகெயலாம் முருக்கி
      இந்திரப்ெபரு ஞாலமாந் ேதர்மிைச இருந்த
      மந்த ரப்ெபருங் கி யிைனத் துகெளழ மாய்த்துக்
      கந்த ேவள்பைட மீண்டது சிவன்பைடக் கலேம. 330
      
2728 அ மு கத்தவன் ஆதவன் தைனமுனம் அழன்ேறான்
      எ மு கத்தவன் வச்சிர ெமாய்ம்பன்நூற் றிருவர்
      முரண்மி குத்தமூ வாயிரர் அறப்பைக முதேல
      வி க டற்பைட ெவற்ெபாடு முடிந்தவண் வழீ்ந்தார். 331
      
2729 தன்ைம அங்கைவ யாைவயுங் கண்டனன் தளர்ந்தான்
      வன்ைம நீங்கினன் கவன்றனன் இரங்கிெமய் மறந்தான்
      புன்ைம யாயினன் உயிர்த்தனன் ெசயிர்த்தனன் புலர்ந்தான்
      ெதான்ைம ேபாலேவ தமித்தனன் துைணயிலாச் சூரன். 332
      
2730 கண்ட கன்பைட முற்ெறாருங் கிறந்தது காணா
      எண்ெடா ைகப்படு பூதரும் ஏைனவ ீரர்களும்
      முண்ட கந்தனில் இருந்திடு புங்கவன் முதலாம்
      அண்டர் யாவருந் துயெராரீஇ உவைகெபற் றா��த்தார். 333
      
2731 அழுந்தும் ஆ ருள் ஒருவிவிண் மிைசதனில் அைடேவார்
      கழிந்த ேதா ைட ஊற்றினான் மீட்டும்அக் கதியில்
      விழுந்த ேதெயனத் துன்ெபாடு நின்றனன் விளிவுற்
      ெறழுந்த தாைனைய இழந்திடும் அவுணருக் கிைறவன். 334
      
2732 அைனய தன்ைமயின் நின்றிடும் அவுணர்ேகான் ஆற்றச்
      சினம ெதய்திெயன் பைடெயலாஞ் சிைதத்தபா லைனயுந்
      தனிைம ெசய்துபின் ெவல்வெனன் றுளங்ெகாடு தழற்கண்
      முைனவன் நல்கிய ேத ைன ேநாக்கிேய ெமாழிவான். 335
      
2733 ெகாச்ச கத்தியற் குதைலவாய் மதைலபாற் குழஇீய
      வச்சி ரத்ெதயி றுைடயெவம் பூதைர வயின்சூழ்
      ைகச்சி ைலத்திறல் வரீைரக் கவர்ந்துேபாய் அண்டத்
      துச்சி யிற்ெகாடு ைவத்தைன இருத்திெயன் றுைரத்தான். 336
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2734 உைரத்த காைலயில் நன்ெறன வினவிேய ஓடித்
      திருத்த குந்திறல் வாகுைவ முதலிேனார் திறத்ைதக்
      கிருத்தி மப்ெபருந் தாைனையக் கிைளெயாடும் வா க்
      கருத்ைத மாமயல் ெசய்தது ைவதவன் கடுந்ேதர். 337
      
2735 ைகயர் தன்ைமயிற் கடற்பைட முழுவதுங் கவர்ந்து
      ைமயல் சிந்ைதயிற் ெசய்துதன் வயினிைடத் தாங்கி
      ஒய்ெய னச்ெசன்று மூதண்ட ேகாளைக யுழிப்ேபாய்
      ெவய்ய வன்பணி ஆற்றிஆண் டிருந்தது வியன்ேதர். 338
      

2736 நிமலன் அவ்வழித் தாைனயம் ெபருங்கடல் நீங்கத்
      தமியன் நின்றனன் ஆங்கது தகுவர்ேகான் காணா
      நமது ேதர்வலி நன்ெறன உவைகயால் நைகத்தான்
      அமரர் அச்ெசயல் ேநாக்கிேய பின்னரும் அயர்ந்தார். 339
      
2737 சூ  டத்துறு சூழ்ச்சியுந் துைணவர்கள் தம்ைமப்
      பா  டத்ெதாடு முகந்ெதழஇீ மாையயிற் படர்ந்து
      ேத  டத்தியல் வன்ைமயும் ஆங்ஙனந் ெத ந்தான்
      ேந  டப்பிறர் இன்றிேய தமியனாம் ெநடிேயான். 340
      
2738 கண்டு சீறிேயார் கார்முகம் வாங்கிேய கடிேதார்
      திண்டி றற்கைண பூட்டிநஞ் ேசைனையப் பற்றி
      அண்ட ேகாளைக புக்குறும் அடுமுரண் ேதைரக்
      ெகாண்டு வல்ைலயின் வருெகன விடுத்தனன் குமரன். 341
      
2739 விடுந்த னிக்கைண ேவெலனச் ெசன்றுவில் வசீி
      இடந்தி கழ்ந்திடும் ஏழ்வைக உலகமும் இைமப்பில்
      கடந்து மற்றுள பதங்களும் நீங்கிேயார் கணத்தில்
      ெதாடர்ந்து மூதண்ட ேகாளைக புகுந்தது துன்னி. 342
      
2740 துன்னி ெவஞ்சரம் யமான் ேதர்வலி ெதாைலச்சி
      அன்ன ைதக்ெகாணர்ந் ெதால்ைலயின் மீண்டுள தம்மா
      மின்னு லாய்நிமிர் எழிலிைய விண்ணினும் பற்றி
      இந்நி லத்தினிற் ெகாடுவரும் மாருதத் தியல்ேபால். 343
      
2741 ேவறு
      ெவந்திறல் ெநடுங்கைண மீண்டு ஞாலேமல்
      இந்திர ஞாலமாம் இரதத் ைதக்ெகாடு
      ெகாந்தவிழ மாைலேவற் குமரன் தன்முனம்
      வந்தது வானவர் வழுத்தி ஆர்ப்பேவ. 344
      
2742 முப்புரம் முடித்தவன் ருகன் தன்கைண
      இப்புவி வருதலும் இலக்கத் ெதண்மரும்
      ஒப்பரும் இளவலும் ஒல்ெலன் பூதருங்
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      குப்புறல் உற்றனர் ெகாடியன் ேத னும். 345
      
2743 குதித்தனர் புடவியில் குமர ேவண்இரு
      பதத்திரு மலர்தைனப் பணிந்து பன்முைற
      துதித்தனர் புைடயராய்த் துன்னி நின்றனர்
      கதித்திடு ேபரருட் கடலின் மூழ்கிேய. 346
      
2744 ஆவேதார் காைலயில் அகிலம் யாவுமாம்
      மூவிரு முகனுைட முக்க ணான்மகன்
      வாவியல் வனப்புைட மாயத் ேதர்ெதரீஇத்
      ேதவர்கள் பரசுற இைனய ெசப்புவான். 347
      
2745 ெதால்ைலயில் வரம்ெபறு சூரன் தன்புைட
      ெசல்லைல ஆங்கவன் முடிைக திண்ணமால்
      மல்லலந் திருவுைட மாயத் ேதைரநீ
      நில்லிவண் என்றனன் நிக ல் ஆைணயான். 348
      
2746 ஆண்டது வினவுறா அவுணர் ேகான்புைட
      மீண்டிடல் அஞ்சிேய ேமைல வன்ைமேபாய்
      மாண்டிடல் பிறப்பிலான் மதைல மாடுறப்
      பாண்டிலந் ேதரது பணியின் நின்றேத. 349
      
2747 அண்டம தைடந்தேதர் ஐயன் வாளியால்
      மண்டலம் இழிந்து தன்மருங் குறாததும்
      எண்டகு பூதரும் யாரும் மீண்டதுங்
      கண்டனன் அவுணர்ேகான் கனலிற் சீறினான். 350
      
2748 அன்னது காண்டலும் அவுணன் ஆங்ெகாரு
      ெகான்ெனடுஞ் சிைலயிைனக் குனித்து வல்ைலயிற்
      பன்னிரு கரமுைடப் பண்ண வன்மிைச
      மின்னிகர் பகழிகள் மீட்டும் வசீினான். 351
      
2749 மாசறு கங்ைகதன் மதைல அவ்வழிக்
      காய்சினங் ெகாண்ெடாரு கார்மு கம்வைளஇ
      ஆசுக மா ெபய் தவுணர் ேகாமகன்
      வசீிய கைணெயலாம் விலக்கி னானேரா. 352
      
2750 ைகயனும் அத்துைண காய்சி னங்ெகாளஇீ
      ஒய்ெயன எந்ைதேதர் உய்க்கும் வன்ைமேயான்
      ெமய்யிடம் எங்கணும் ெவளியு றாவைக
      ெசய்யன பகழிகள் ெசறித்துப் ேபார்ெசய்தான். 353
      
2751 ெபாருந்தலன் கைணபடப் புலம்பிக் காற்றிேனான்
      வருந்தினன் மயங்கினன் மாக்கள் தூண்டலன்
      இருந்தனன் வறிதவன் இயற்ைக யாைவயுந்
      ெத ந்தனன் குமரேவள் அருளின் ெசய்ைகயான். 354
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2752 கண்டிடு முருகேவள் கைணகள் ஆயிரம்
      விண்ெடாடர் ெசலவினால் விடுத்து ெவய்யசூர்
      ெகாண்டிடு சிைலயிைனக் குைறத்துப் பல்ெபருந்
      துண்டம தாக்கினான் அமரர் துள்ளேவ. 355
      
2753 ேவறு
      ைகச்சிைல மு யச் சூரன் கண்ணுதற் ெபருமான் தந்த
      முச்சிைகப் பைடெயான் ேறந்தி முடங்குைள யூர்தி தன்ைன
      உச்சியின் நீபஞ் சூடும் உலகுைட ெயாருவ னூர்ந்த
      அச்சுறு தடந்ேதர் முன்னர் அணுகுறத் தூண்டிச் ெசன்றான். 356
      
2754 தூண்டிய அ மான் ஏறு சூரன துளத்திற் ேபாந்து
      மாண்டகு தனது தீய வள்ளுகிர்க் கரத்தால் எந்ைத
      பாண்டிலந் ேதைர ஆற்றும் ப த்ெதாஆஆ பைதப்ப ேமாதி
      ஆண்டயல் நின்ற பூதர் அலமர ஆர்த்த தன்ேற. 357
      
2755 அன்னது ெபாழுது தன்னில் அ மிைசச் ெசன்ற சூரன்
      தன்னுைட வலங்ைக ெகாண்ட தனிப்ெபருஞ் சூலந் தன்ைனப்
      பன்னிரு தடந்ேதாள் ெகாண்ட பகவன்ேமற் றி த்து வசீ
      மின்ெனன நிலவு கான்று விண்வழப் படர்ந்த தன்ேற. 358
      
2756 நீடிய சூலஞ் ெசல்ல நிமிர்ந்தன எழுந்து ெசந்தீக்
      கூடின அசனி ஈட்டங் குழஇீயின பைடயின் ெகாள்ைள
      ஆடியல் கணங்கள் ஈண்டி ஆர்த்தன அதைன ேநாக்கி
      ஓடினர் அமரர் ஆேனார் உலெகலாம் ெவருவிற் றம்மா. 359
      
2757 அண்ணலும் அதைன ேநாக்கி ஆயிர ேகாடி வாளி
      கண்ணகன் சிைலயிற் பூட்டிக் கதுெமன எதிர்தந் துய்ப்பத்
      துண்ெணன அவற்ைற எல்லாஞ் சூலேவல் துணித்து வடீ்டி
      நண்ணலன் ெவகுளித் தீயின் உருெவன நடந்த தன்ேற. 360
      
2758 நடத்தலும் முகமா றுள்ேளான் ஞானநா யகன்ஈந் துள்ள
      பைடத்திறல் வன்ைம உன்னிப் பாணிெயான் றதனின் ேமவி
      அடுத்திடு குலிசந் தன்ைன அைடயலன் உய்த்த சூலம்
      பிடித்தைன வருதி ெயன்று ேபசினன் ெசல்ல விட்டான். 361
      
2759 விட்டிடு கின்ற எல்ைல வியன்ெபருங் குலிசம் ஏகி
      ெநட்டழற் சிைகமீக் கான்று நிமிர்ந்திடு சூலந் தன்ைனக்
      கிட்டுத ெலாடும் பற்றிக் கிளர்ந்தமுத் தைலயுங் கவ்வி
      ஒட்டலன் சிந்ைத உட்க ஒய்ெயன மீண்ட தன்ேற. 362
      
2760 முத்தைலப் பைடையக் ெகாண்டு முரண்மிகு குலிசஞ் ெசவ்ேவள்
      ைகத்தலம் உய்த்துத் தானுங் கதுெமன இருந்த தம்மா
      ைபத்தைலப் பாந்தள் ேபாற்றும் பருவைரச் சிகர மூன்றும்
      இத்தலப் புண  தன்னில் இடுமருத் தியற்ைக ேயேபால். 363
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2761 ஆண்டது காைல தன்னில் அறுமுகத் ைதயன் ைகயில
      தூண்டிய குலிசத் ேதாடு சூலமும் வருத ேலாடுங்
      காண்டகும் அமரர் எல்லாங் கரதலம் உச்சி கூப்பி
      ஈண்டிவன் தன்ைன அட்ேட எைமயளித் திடுதி ெயன்றார். 364
      
2762 என்னலும் எந்ைத ேகளா இராயிரம் பகழி பூட்டி
      ஒன்னலம் ஊர்ந்து ெசல்லும் ஒருெபரு மடங்கல் ஏற்றின்
      ெசன்னியில் அழுத்த ேலாடுஞ் ேசண்கிளர்ந் தரற்றி வழீ்ந்து
      தன்னுயிர் ஒல்ைல வநீ்து தைரயிைடப் பட்ட தன்ேற. 365
      

2763 ஊர்திய திறந்து வழீ ஒருதனிச் சூரன் காணாப்
      பார்தனிற் பாய்ந்து நின்று பராபரன் ெசம்மல் ைகயில்
      கூர்தரு சூலம் ேபான ெகாள்ைகயுந் ெத ந்து பின்னான்
      ேசர்தரு வடைவ என்னச் ெசயிர்த்திைவ சிந்ைத ெசய்வான். 366
      
2764 ேதெராடு பைடைய ெவௗவித் திறலுைட மடங்கல் சிந்தி
      ேநரலன் வலிய ேனேபால் நின்றனன் அைனயன் தன்ைனச்
      சாரதர் ெதாைகைய ஏைனத் தைலவர்கள் தம்ைம எல்லாம்
      ஓருருக் ெகாண்டி யாேன விழுங்குவன் ஒல்ைல என்றான். 367
      
2765 என்றிைவ மனத்தி லுன்னி இைணயறு மாைய நீரால்
      நின்றுள, அவுணர் ெசம்மல் ேநமியம் புள்ேள ேபால
      ஒன்ெறாரு வடிவ ெமய்தி ஒலிதிைரக் கடலின் ஆர்த்துத்
      தன்துைணச் சிறகர் ெபற்ற தனிப்ெபருங் கி ேபா லுற்றான். 368
      
2766 கைறயடித் தந்தி சிந்துங் காய்சின அ ேமல் உய்க்கும்
      நைறயடிக் கமலத் ைதைய ஞாட்பிைட ஆடற் ெகாத்த
      பைறயடித் திட்ட ேதேபால் படிமகள் உடலம் விள்ளச்
      சிைறயடிக் ெகாண்டு தீேயான் ேசணிைட எழுத லுற்றான். 369
      
2767 மண்ணிைட வைரப்பு முற்றும் மணிச்சிைற யதனான் மூடி
      விண்ணிைடப் ப தி ெயாள்வாள் விலக்கிேய சுழலும் ேவைலக்
      கண்ணிைடப் ெபருமீன் குபைப கவர்ந்திட ஊக்கிற் ெறன்னத்
      துண்ெணனப் பூதர் தாைனச் சூழல்புக் ெகறியு மாேதா. 370
      
2768 அடுத்திடுஞ் சிறகர் தன்னால் அளைவயில் பூதர் தம்ைமப்
      பிடித்திடும் புலவு நாறும் ெபருந்தனி மூக்கிற் குத்தி
      மிடற்றிைடச் ெசறித்து ெமல்ல விழுங்கிடும் விறல்ேவல் அண்ணல்
      ெகாடித்தடந் ேதைரச் சூழுங் ெகாடியபுள் வடிவக் கூற்றம். 371
      
2769 சுற்றிடுங் குமரன் ேதைரத் தூண்டிய வலவன் தன்ைன
      எற்றிடுங் ெகாடிஞ்சி எஞ்ச இறுத்திடும் ப கள் தம்ைமக்
      குற்றிடு முக்கிற் ெசன்னி ெகாய்திடுங் குழஇீய வரீர்ப்
      பற்றிடும் பைடகள் முற்றும் பறித்திடு முறித்து வசீும். 372
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2770 இத்திறம் அவுணர் ெசம்மல் இருஞ்சிைறப் புள்ள தாகி
      அத்தைலக் கறங்கி வழீ்வுற் றந்தரந் தி த ேலாடும்
      முத்திைய உதவு ேநான்றாள் மூவிரு முகத்தன் காணாக்
      ைகத்தலம் புைடத்து நக்கு நன்றிவன் கற்பி ெதன்றான். 373
      
2771 எறித்தரு சுடர்ேவல் அண்ணல் இம்ெமன ெவகுண்டு ேபா ல்
      நிறுத்திய ேமரு ெவன்ன நிமிர்ந்தேதார் வ வில் வாங்கி
      விறற்கைண அநந்த ேகாடி மிைசமிைசக் கடிது பூட்டித்
      திறத்தியல் புள்ளாய்ச் சூழும் அவுணன்ேமற் ெசல்ல வுய்த்தான். 374
      

2772 ெநறித்திகழ் பகழ மா  நிமலன்விட் டிடலும் ெவய்ேயான்
      சிைறப்புைடக் ெகாண்டு பாங்கிற் சிந்திட அவற்ைற ேமாதிக்
      குைறத்திடுந் துண்டந் தன்னாற் ெகாய்திடுந் தாளிற் பற்றி
      முறித்திடுங் கிளர்ந்து வானம் முழுவதுஞ் சுழன்று ெசல்லும். 375
      
2773 ேவைலகள் எல்ைல முற்றும் படர்ந்திடும் விராவி ேமவு
      ஞாலம தகல முற்றும் படர்ந்திடு நாகர் ைவகும்
      வாலிய உலக முற்றும் படர்ந்திடும் வந்து பூத
      சாலம ெதறிந்து கல்வித் தைலத்தைல மயங்கிச் ெசல்லும். 376
      
2774 சூரன்மற் றிைனய வாற்றல் சுலாய்க்ெகாடு தி த ேலாடும்
      பூரணன் அதைனக் காணாப் புள்ெளனப் ெபயர்வான் தன்ைனத்
      ேதெராடுந் ெதாடர்ந்து ேகாறல் பழெயனச் சிந்ைத ெசய்து
      வாரணம் உயர்த்ேதான் தன்ைன ேநாக்கினன் வாேனார் தம்முள். 377
      
2775 இந்திரன் அைனய காைல எம்பிரான் குறிப்புந் தன்ேமல்
      அந்தமில் அருள்ைவத் துள்ள தன்ைமயும் அறிந்து ேநாக்கிச்
      சுந்தர ெநடுங்கட் பலீித் ேதாைகமா மயிலாய்த் ேதான்றி
      வந்தனன் குமரற் ேபாற்றி மரகத மைலேபால் நின்றான். 378
      
2776 நின்றிடு மஞ்ைஞப் புத்ேதள் ெநடுநிலங் கிழிய ேமருக்
      குன்றமும் புறஞ்சூழ ெவற்புங் குைலந்திடக் க கள் வழீ
      வன்றிைர அளக்கர் நீத்தம் வறந்திடப் பணிகள் அஞசத்
      தன்றுைணச் சிறகால் ேமாதி இைனயன சாற்ற லுற்றான். 379
      
2777 ஐயேகள் அஅர ெரல்லாம் வழிபட அளியன் தன்பால்
      ெசய்ய ேபரருைள ைவத்தாய் ஆதலிற் சிறுைம தீர்ந்ேதன்
      உய்யலாம் ெநறியுங் கண்ேடன் உன்னடி ப க்கப் ெபற்ேறன்
      ெபாய்யுலா மாய வாழக்ைகப் புன்ைமயும் அகல்வன் மன்ேனா. 380
      
2778 அல்லல்ெசய் ெதமைர எல்லா மருஞ்சிைறப் படுத்தி வடீ்டிப்
      பல்வைக உலைக யயண்ட அவுணர்ேகான் பறைவ யாக்ைக
      ெசல்லுழச் ெசன்று ெசன்று ெசருவிைன இைழத்து ெவல்வான்
      ஒல்ைலயில் அடிேயன் தன்ேமல் ஏறுதி ஊர்தற் ெகன்றான். 381
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2779 என்னலும் உளத்திற் ெசல்லும் இவுளிமான் ேத ன் நீங்கிப்
      பன்னிரு நாட்டத் தண்ணல் படர்ச்சிைற மயூ  மாகி
      முன்னுறு மகவான் தன்ேமல் ெமாய்ம்புடன் புக்கு ைவகி
      ஒன்னலன் ெசலவு ேநாக்கி உம்ப ல் ஊர்த லுற்றான். 382
      
2780 ஆறுமா முகத்ெதம் மண்ணல் அசனிேபால் அகவி ஆர்க்கும்
      மாறிலா மயூர ெமன்னும் வயப்ப  தைனந டாத்தி
      ஈறுேசர் ெபாழுதிற் சூழும் எ யிைன அடுவான் முன்னிச்
      சூைறமா ருதஞ்ெசன் ெறன்ன அவுணைனத் ெதாடா�ந்து சூழ்ந்தான். 383
      

2781 ஆகிய ெபாழுது தன்னில் ஆழயம் புள்ளாய்த் ேதான்றி
      மாகம துலவு கின்ற மாற்றலன் அதைன ேநாக்கிச்
      சீகர அளக்க ெரன்னத் ெதழித்துேமற் ெசன்று தாக்கக்
      ேககய அரசன் தானுங் கிைடத்தமர் பு த லுற்றான். 384
      
2782 நிறங்கிளர் பசைலத் துண்ட நீட்டிேய யாக்ைக முற்றும்
      மறங்ெகாடு கீண்டு ெசந்நீர் வாய்ப்படக் கவ்வி வாங்கிப்
      புறங்கிளர் சிைறகள் தம்மாற் புைடத்துெவங் காலில் தாக்கிப்
      புறங்குபுள் ளுருவ மாேனார் இவ்வைக ெபரும்ேபார் ெசய்தார். 385
      
2783 இத்திறம் ெபாருத காைலப் பிணிமுகத் ேதந்தல் தன்ைனப்
      ைபத்தைல யுைடய தூவி பறித்திடா வதன முற்றுங்
      குத்திெவங் குருதி வடீ்டிக் குருமணிக் கலாபம் ஈர்த்து
      ெமய்த்துயர் பு ந்தான் ேநமிப் புள்ளுருக் ெகாண்ட ெவய்ேயான். 386
      
2784 அச்ெசயல் முருகன் காணா ஆரழல் என்ன நக்குக்
      ைகச்சிைல யதைன வாங்கிக் கடுந்ெதாழில் அவுணர் மன்னன்
      உச்சியின் முகத்திற் காலில் உரத்தினில் சிைறகள் தம்மில்
      வச்சிர ெநடுங்கண் வாளி வரம்பில ெதாடுத்து விட்டான். 387
      
2785 விட்டிடு கின்ற வாளி ெவய்யவன் அங்க ெமங்கும்
      பட்டிடு கின்ற காைலப் பைதபைதத துதறிச் சிந்தி
      எட்டுள திைசயும் வானும் இருங்கடல் உலக ெமங்குங்
      கட்டழல் சிந்திச் சீறிக் கறங்ெகனத் தி யா நின்றான். 388
     
2786 தி ந்திடு கின்ற காைலச் ெசஞ்சுடர்த் தனிேவல் அண்ணல்
      புரந்தரன் உருவாய் நின்ற ெபாறிமயில நடாத்தி ேயகி
      அரந்ெதறு கைணகள் தூண்டி அகிலமும் அவுணன் தன்ைனத்
      துரந்தமர் இைழக்க லுற்றான் விண்ணவர் ெதாழுது ேபாற்ற. 389
      
2787 அத்தகும் எல்ைல தன்னின் அவுணர்கள் எவர்க்கும் ேமேலான்
      எய்த்துளம் ெமலிந்து சால இடருழந் திரக்க ெமய்தி
      ெமய்த்தழ ெலன்னச் சீறி ேவற்பைட ெகாண்ட ெசம்மல்
      ைகத்தலத் திருந்த வில்ைலக் கறிப்பது கருதி வந்தான். 390
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2788 வருவது நிமலன் காணா மலர்க்கரம் ஒன்றில் ைவகும்
      ஒருதனி ஔ�வாள் வசீி ஒன்னலன் பறைவ யாக்ைக
      இருதுணி யாகி வழீ எறிந்தனன் எறித ேலாடும்
      அ யயன் முதலாந் ேதவர் அைனவரும் ஆடல் ெகாண்டார். 391
      
2789 ேவறு
      தாரார் வாைக சூடிய ேவேலான் தன்ைகயிற்
      கூரார் வாளாற் புள்ளுரு வத்ைதக் குைறவிக்கச்
      சூராம் ெவய்ேயான் அண்டமு கட்ைடத் ெதாடேவாங்கிப்
      பாராய் நின்றான் விண்ணவர் யாரும் ப ெவய்த. 392
      
2790 ஏழுட் பட்ட ஆழ்திைர ேநமி யிைடதூர்த்துத்
      தாழ்விற் ெசல்லு மாதவர் ேதைரத் தைடெசய்து
      சூழிக் கால்கள் வாெனறி ெசல்லுந் துைறமாற்றிப்
      பாழித் திக்ைக மூடினன் நின்றான் படியாேனான். 393
      
2791 ஆறார் ெசன்னிப் பண்ணவன் ைமந்த னதுகாணாச்
      சீறா நன்றாற் சூர்பு  மாயத் திறன்என்னாக்
      கூறா அங்ைகச் ெசஞ்சிைல தன்ைனக் குனிவித்ேத
      ஊறார் ெவங்ேகால் ஏழு ெதாடுத்ேத யுைரெவய்வான். 394
      
2792 ெநடுவா னத்தின் காறும் எழுந்ேத நிமிர்ெவய்தி
      முடிவான் ெவய்ேயான் பாரக மாய்என் முன்நின்றான்
      கடேலழ் என்னுந் தன்ைமயின் நீவிர் கடிேதகி
      அடுவரீ் என்ேற விட்டனன் ய க்கும் அறிெவாண்ணான். 395
      
2793 ஒற்ைறச் ெசவ்ேவ ேலான்விடு வாளி யுலெகல்லாஞ்
      சுற்றிக் ெகாண்ேட உண்டிடு ேநமித் ெதாைகேபாலாய்ச்
      ெசற்றத் ேதாடும் ஆர்ப்ெபாடும் ஏகித் திைரவசீி
      மற்றச் சூரன் தன்னுரு வத்ைத வைளவுற்ற. 396
      
2794 வைளயா ெவஞ்சூர் மாயிரு ஞால வடிவத்ைதக்
      கைளயா உண்ேட இன்ைமய தாக்கிக் கைணேயழுந்
      திைளயார் நீத்தத் ெதால்லுரு நீங்கிச் ெசருவின்கண்
      விைளயா டுற்ற எம்ெபரு மானபால் மீண்டுற்ற. 397
      
2795 காணா ெவய்ேயான் பாருரு நீங்கிக் கடல்எல்லாம்
      ஊணா ைவயம் வாெனாடும் உண்டற் ெகழுமாேபால்
      ஏணார் நீத்தத் ேதார்வடி வாகி யிைறமுன்னம்
      நீணா கத்தின் காறும் நிமிர்ந்ேத நின்றிட்டான். 398
      
2796 ேநரான் மாயத் ெதால்லுரு வத்தின் நிைலேநாக்கிக்
      கூரார் வாளி நூறு ெதாடுத்ேத ேகாடிேயான்பாற்
      ேசரா ழித் தீயியல் பாகிச் ெசறிவுற்றுப்
      ேபரா தட்ேட வம்ெமன விட்டான் ெபயர்வில்லான். 399
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2797 அவ்வா றாக வாளிகள் நூறும் அருள்நீரால்
      ெவவ்வாய் அங்கிப் ேபருரு வாகி விரவிப்ேபாய்த்
      ெதவ்வாய் நின்ேறான் நீத்தம தாகுஞ் ெசயல்நீங்க
      ெவவ்வா யுஞ்ெசன் றுண்டன அம்மா இைறதன்னில். 400
      
2798 தண்டா தார்க்கும் நீத்த இயற்ைச தைனெயல்லாம்
      உண்டா லித்ேத வாளிகள் மீண்ேட யுறுகாைலக்
      கண்டான் மாயத் தன்ைம பைடத்ேதான் கனல்ேமனி
      ெகாண்டான் அண்டங் காறும் நிமிர்ந்ேத குலவுற்றான். 401
      

2799 குலவுங் காைலக் கண்டு நைகத்ேத கூற்ெறன்ன
      நிலவுஞ் ெசங்ேகால் ஆயிரம் வாங்கா நீடூழி
      சுலவுஞ் சண்டச் சூைறயின் ஏகிச் சூர்மாயம்
      பலவுஞ் ெசற்ேற வம்ெமன உய்த்தான் பரமாேனான். 402
      
2800 உய்க்குங் காலத் ெதாய்ெயன ஏகி யுலெகங்குந்
      திக்கும் வானுஞ் சூழு மருத்தின் திறெனய்தி
      ைமக்குந் தூமம் ேபால்பவன் ெமய்த்தீ வடிெவல்லாம்
      ெபாய்க்கும் வண்ணஞ் சாடின ஐயன் புகர்வாளி. 403
      
2801 ேவறு
      வண்டு லாவரு வாைகய்ந் தா னான்
      ெகாண்ேட ழுந்த ெகாழுந்தழல் யாக்ைகைய
      உண்டு வாளிகள் ஒய்ெயன மீண்ெடாராய்
      அண்டர் நாயகன் பாங்கர் அைணந்தேவ. 404
      
2802 ஆங்க ெவல்ைலயில் அவ்வடி வத்திைன
      நீங்கு மாற்றலன் நீள்சில ேமற்ெகாளா
      ஓங்கு ேமாைத உருவுெகாண் டார்த்தலும்
      ஞாங்கர் எந்ைத நைகெயாடு ேநாக்கினான். 405
      
2803 ஆய்ந்து வாளிெயா ராயிர நூற்றிைன
      வாய்ந்த ைகக்ெகாடு மாற்றலன் வன்ைமையப்
      பாந்த ளாகிப் படுத்து வம்ேமாெவனா
      ஏந்தல் கூறி இைமப்பினில் தூண்டினான். 406
      
2804 அவ்வ யிற்கைண அந்தரத் திற்ெசலாச்
      ெசவ்வி திற்கிளர் ெசந்தழல் ேபால்எழஇீப்
      ைபவி த்த பஃறைலப் பன்னகம்
      ெவவ்வு ருக்ெகாடு சூர்மிைச ேமயேத. 407
      
2805 கூற்றம் அன்ன ெகாடுந்ெதாழில் மன்னவன்
      காற்றின் யாக்ைக கரப்ப மிைசந்திடா
      ஆற்றல் ேமவி அைணந்துடன் மீண்டன

47



      ேவற்ற டக்ைக விமலன் புைடதனில். 408
      
2806 இன்ன தன்ைமயில் ஈ ரு நாள்வைரத்
      துன்ன லன்ெதாைல யாதமர் ஆற்றிேய
      பின்னும் மாையயின் ெபற்றிையப் புந்தியுள்
      உன்னி ேயபல் லுருக்ெகாடு ேதான்றினான். 409
      
2807 ேவறு
      ஓவாஇயல் பு மூவ ல் ஒருசார்வரு ெமாழியுந்
      ேதவாசுரர் பிறராெமன ஒருசார்வரும் ேசணாள்
      ேகாவாெமன ஒருசார்வரும் ஒருசார்வருங் குறள்ேபால்
      ஆவாெவனக் ெகாடுங்கூற்ெறன ஒருசார்வரும் அன்ேற. 410
      

2808 ேபயாெமன ஒருபால்வரும் பிறழ்ெவம்புைகப் படைலத்
      தீயாெமன ஒருபால்வரும் திைசஎங்கணும் சுழலும்
      ஓயாமருத் தினமாெமன ஒருபால்வரும் அகிலம்
      பாயாெவழு திைரயாழயில் ஒருபால்வரும் பரவி. 411
      
2809 ஒருசார்விட ெமனவந்திடும் ஒருசார்வரும் பணிேபால்
      ஒருசார்முகி ெலனவந்திடும் ஒருசார்வரு மிருள்ேபால்
      ஒருசாருரு ெமனவந்திடும் ஒருசார்வரும் வைரேபால்
      ஒருசார்தன துருவாய்வரும் ஒருசார்வருங் கதிர்ேபால். 412
      
2810 ெதாக்கார்பல பைடயாெமன ஒருசார்வருஞ் சூழுந்
      திக்கார்களிற் றினமாெமன ஒருசார்வருஞ் சினத்தால்
      நக்கர்ர்தரும் அ ேயெறன ஒருசார்வரும் நலிவான்
      அக்கால்வரு தனிப்புள்ெளன ஒருசார்வரும் அன்ேற. 413
      
2811 க யின்முகத் துைணவன்ெனன ஒருசார்வருங் கடுங்கண்
      அ யின்முகத் திைளேயாெனன ஒருசார்வரும் அளக்கர்ப்
      ப யின்முகத் தினில்வந்திடு பாழிக்கனல் படுக்கும்
      எ யின்முகத் தனிைமந்தனில் ஒருசா ைட ேயகும். 414
      
2812 எல்ேலான்றைன ெவகுண்ேடாெனன ஒருசார்வரும் ஏைனச்
      ெசால்ேலாங்கிய திறன்ைமந்த ல் ஒருசார்வருஞ் சூழ்ச்சி
      வல்ேலாெனன ஒருசார்வரு மானப்பைட மள்ளர்
      பல்ேலார்களுஞ் ெசறிந்தாெலன ஒருசா ைடப் படரும். 415
      
2813 இத்தன்ைமயில் அவுணர்க்கிைற யாண்டுஞ்ெசறி வாகி
      அத்தன்தைனப் புைடசூழ்தலும் அைவேநாக்கிய இைமேயார்
      சித்தந்தளர்ந் தி குற்றனர் தி குற்றனர் அம்மா
      கத்துங்கடற் புவிமாய்ந்திடு காலத்துயிர் எனேவ. 416
      
2814 ேவறு
      அங்கதன் நிைலைமேநாக்கி ஆயிர ேகாடி வாளி

48



      ெசங்ைகயில் வாங்கி வாங்குந் திருெநடுஞ் சிைலயிற் பூட்டி
      இங்குள அமரர் தஙகள் இருஞ்சிைற அகற்றது வந்து
      பங்கயற் சிைறெசய் திட்ட பகவன்மற் றிதைனச் ெசால்வான். 417
      
2815 ெதவ்வடு பகழி ெயன்னும் ேதவிகாள் நீவி ேரகி
      ெமய்வலி பைடத்து நின்ற ேமவலன் ஒருவன் ெகாண்ட
      அவ்வுரு வைனத்து ெமய்தி ஆங்கவன் மாய முற்றும்
      இவ்விைட அட்டு நீக்கி ஏகி ெரன்று விட்டான். 418
      
2816 விட்டிடு சிலீமு கங்கள் விைரந்துேபாய் ெவகுளி வஙீ்கி
      ஒட்டலன் ெகாண்ட ஒவ்ெவான் றுருவினுக்* ெகழுைம யாகி
      எட்டுள புலமும் வானும் இருநில வைரப்பும் ஈண்டி
      அட்டடல் ெபற்ற அம்மா அைனயவன் மாயந் தன்ைன.

      ( * ஒவ்ெவான்றுருவினுக்கு என்பதைன உரு ஒவ்ெவான்-
      றினுக்கு என மாற்றிப் ெபாருள் ெகாள்க.) 419
      
2817 உடல்சின ேமாடு சூரன் ஒருவனாய் அங்கண் நின்றான்
      அடல்வலி ெகாண்ட வாளி அந்தர ெநறியான் மீண்டு
      புைடயுறு சரங்க ேளாடு ெபாள்ெளனத் தூணி புக்க
      சுடர்ெநடுந் தனிேவ லண்ணல் அவன்முகம் ேநாக்கிக் ெசல்வான். 420
      
2818 ெவம்புய லிைடயில் ேதான்றி விளிந்திடு மின்னு ெவன்ன
      இம்ப ல் எமது முன்னம் எல்ைலயில் உருவங் ெகாண்டாய்
      அம்பினில் அவற்ைற ெயல்லாம் அட்டனம் அழிவி லாத
      நம்ெபரு வடிவங் ெகாள்வ நன்றுகண் டிடுதி ெயன்றான். 421
      
2819 கூறிமற் றிைனய தன்ைம குைரகடல் உலகந் திக்கு
      மாறிலாப் புவனம் அண்டம் வானவா� உயிர்கள் யாவும்
      ஆறுமா முகத்து வள்ளல் ேமனியில் அைமந்த தன்றி
      ேவறிைல என்ன ஆங்ேகார் வியன்ெபரு வடிவங் ெகாண்டான். 422
      
2820 உள்ளடி வைரகள் யாவும் ஒண்புற வடியின் நீத்தம்
      வள்ளுகிர் விரல்கள் முற்றும் வான்உரு ேமறு நாள்ேகாள்
      எள்ளரும் பரடு தன்னில் இரும்புனற் கிைறவன் ேசாமன்
      நள்ளிருள் அைனய ேமனி நிருதிேயா டரக்கர் நண்ண. 423
      
2821 அடிதிரள் கைணக்கால் தன்னில் ஆ டர் மணிகள் சானு
      வடிவைம முழந்தாள் விஞ்ைச வானவ ராதி யாேனா��
      ெதாைடதனின் மகவான் ைமந்தன் ெதாைடமுதல் நடுவன் காலன்
      கடிதடத் தசுரர் பக்கங் கடவுளர் யாரும் நிற்ப. 424
      
2822 இருப்பினில் நாகர் ேகாச எல்ைலயில் மருந்ேத யுந்திக்
      கருப்படும் உயிர்கள் மார்பிற் கைலகள்முந் நூலிற் ேபாதம்
      அருப்பயில் உேராமத் தண்டம் அங்ைகயில் அகில ேபாகந்
      திருப்ெபருந் தடந்ேதாள் ைவப்பிற் ெசங்கண்மால் வி ஞ்சன் ேமவ. 425
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2823 ெமல்லிதழ் அஆைய ெசங்ைக விரல்மிைச அணங்கின் நல்லார்
      ஒல்ெலாலி அங்கி கண்டம் ஒப்பிலா மணிவாய் ேவதம்
      பல்லிைட ெயழுந்து நாவிற் பரமவா கமத்தின் ேபதம்
      நல்லிதழ் மனுவின் விஞ்ைச நாசியிற் பவனன் மன்ன. 426
      
2824 கருைணெகாள் விழியில் ேசாமன் கதிரவன் ெசவியில் திக்குத்
      திருநுதற் குடிைல ைவப்புச் ெசன்னியில் பரம ஆன்மா
      மரபினின் ேமவித் ேதான்ற மாறிலா திருக்குந் ெதால்ைல
      ஒருதன துருவங் காட்டி நிற்றலும் உம்பர் கண்டார். 427
      

2825 ெசஞ்சுடர் அநந்த ேகாடி ெசறிந்ெதாருங் குதித்த ெதன்ன
      விஞ்சிய கதிர்கான் றுள்ள வியன்ெபரு வடிைவ ேநாக்கி
      ெநஞ்சகந் துளங்கி விண்ேணார் நின்றனர் நிமல மூர்த்தி
      அஞ்சல்மின் அஞ்சல் மின்ெனன் றருளினன் அைமத்த ைகயான். 428
      
2826 அண்டர்கள் யாரும் எந்ைத அருள்முைற வினவி யுள்ளம்
      உண்டிடு விதிர்ப்பு நீங்கி உவைகயால் ெதாழுது நின்றார்
      தண்டுளி வைரய ெதன்னத் தணப்பறச் சிதறும் ஊழிக்
      ெகாண்டலின் ேதாற்றம் ேநாக்கிக் குலவுறு மஞ்ைஞ ேயேபால். 429
      
2827 இறுதியும் முதலும் இல்லா இப்ெபரு வடிவந் தன்ைனக்
      கைறவிட முறழுஞ் சூரன் கண்டுவிம் மிதத்தின் நிற்ப
      அறிவரும் உணர்தல் ேதற்றா ஆறுமா முகத்து வள்ளல்
      சிறிதுநல் லுணர்ச்சி நல்க இைனயன ெசப்ப லுற்றான். 430
      
2828 எண்ணிலா அவுணர் தாைன யாைவயும் இைமப்பிற் ெசற்று
      விண்ணுலா அண்டந் ேதாறும் வியன்சமர் ஆற்றி என்பால்
      நண்ணினார் தம்ைம எல்லாம் நாமறத் தடிந்து வடீ்டி
      வண்ணமான் ேதரும் மீண்டு வராெநறி தடுத்தான் மன்ேனா. 431
      
2829 திண்டிறல் உைடேயன் தூண்டுந் திறற்பைட யாவும் நீக்கிக்
      ெகாண்டெவன் மாய முற்றுங் ெகாடுஞ்சரம் அதனான் மாற்றி
      அண்டமும் புவனம் யாவும் அமரரும் பிறவுந் தன்பாற்
      கண்டிடும் வடிவ ெமான்று காட்டிெயன் கண்முன் நின்றான். 432
      
2830 ேகாலமா மஞ்ைஞ தன்னிற் குலவிய குமரன் தன்ைனப்
      பாலெனன் றிருந்ேதன் அந்நாட் ப சிைவ யுணர்ந்தி ேலன்யான்
      மாலயன் தனக்கும் ஏைன வானவர் தமக்கும் யார்க்கும்
      மூலகா ரணமாய் நின்ற மூர்த்திஇம் மூர்த்தி அன்ேறா. 433
      
2831 ஒற்ெறன முன்னம் வந்ேதான் ஒருதனி ேவேலான் தன்ைனப்
      பற்றிக லின்றி நின்ற பராபர முதல்வன் என்ேற
      ெசாற்றனன் ெசாற்ற எல்லாந் துணிெபனக் ெகாண்டி ேலனால்
      இற்ைறயிப் ெபாழுதில் ஈசன் இவெனனுந் தன்ைம கண்ேடன். 434
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2832 மீயுயர் வடிவங் ெகாண்டு ேமவிய தூதன் ெசாற்ற
      வாய்ைமகள் சரதம் அம்மா மற்றியான் ெபற்ற அண்டம்
      ஆயைவ முழுது மற்றும் அறுமுகம் பைடத்த ெசம்மல்
      தூயெபாற் பதேரா மத்தில் ேதான்றிேய நிற்கும் அன்ேற. 435
      
2833 அண்டர்கள் முனிவர் ஏேனார் அகிலமுங் காட்டி அண்ணல்
      ெகாண்டிடு படிவ முற்றுங் குறித்தியார் ெத தற் பாலார்
      எண்டரு விழிகள் யாக்ைக எங்கணும் பைடத்ேதார்க் ேகனுங்
      கண்டிட அநந்த ேகாடி கற்பமுங் கடக்கும் அன்ேற. 436
      

2834 சீர்க்கும ேரசன் ெகாண்ட திருப்ெபரு வடிவந் தன்னில்
      ஏர்க்குறும் ஔ�யுஞ் சீரும் இளைமயும் எழிலும் எல்லாம்
      ஆர்க்குள வுலகில் அம்மா அற்புதத் ேதாடும் பல்காற்
      பார்க்கினுந் ெதவிட்டிற் றில்ைல இன்னுெமன் பார்ைவ தானும். 437
      
2835 ேந ல னாகி ஈண்ேட நின்றிடும் முதல்வன் நீடும்
      ேபருரு வதைன ேநாக்கிப் ெப துமச் சுறுவ தல்லால்
      ஆ து நின்று காண்பார் அமர ல் அழிவி லாத
      சீ ய வரங்ெகாண் டுள்ேளன் ஆதலில் ெத கின் ேறனால். 438
      
2836 ஆயிர ேகாடி காமர் அழெகலாந் திரண்ெடான் றாகி
      ேமயின எனினுஞ் ெசவ்ேவள் விமலமாஞ் சரணந் தன்னில்
      தூயநல் ெலழிலுக் காற்றா ெதன்றிடின் இைனய ெதால்ேலான்
      மாயிரு வடிவிற் ெகல்லாம் உவைமயார் வகுக்க வல்லார். 439
      
2837 இங்ெகன துயிர்ேபால் உற்ற இளவலும் இைளய ேசயுஞ்
      ெசங்ைகயில் ேவேலான் றன்ைனச் சிறுவெனன் ெறண்ணல் கண்டாய்
      பங்கயன் முதேலார் காணாப் பரமேன யாகும் என்றார்
      அங்கவர் ெமாழந்த வாறுஞ் சரதேம ஆன தன்ேற. 440
      
2838 அண்ணலார் குமரன் ேமனி அடிமுதல் முடியின் காறும்
      எண்ணிலா ழி காலம் எத்திறம் ேநாக்கி னாலுங்
      கண்ணினால் அடங்கா துன்னிற் கருத்தினால் அடங்கா ெதன்பால்
      நண்ணினான் அமருக் ெகன்ைக அருெளன நாட்ட லாேம. 441
      
2839 திருகிய ெவகுளி முற்றுந் தீர்ந்தன ெசருவின் ஊக்கம்
      அருகிய துேராமம புள்ளி ஆயின விழியில தூநீ��
      ெபருகிய திவன்பால் அன்பு பிறந்தன தமிேயற் குள்ளம்
      உருகிய ெதன்பு தானும் உைலெமழு காகும் அன்ேற. 442
      
2840 ேபாயின அகந்ைத ேபாதம் புகுந்தன வலத்த தான
      தூயேதார் ேதாளுங் கண்ணுந் துடித்தன புவன ெமங்கும்
      ேமயின ெபாருள்கள் முற்றும் ெவௗ�ப்படு கின்ற விண்ேணார்
      நாயகன் வடிவங் கண்ேடன் நற்றவப் பயன ீதன்ேறா. 443
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2841 சூழுதல் ேவண்டுந் தாள்கள் ெதாழுதிடல் ேவண்டும் அங்ைக
      தாழுதல் ேவண்டுஞ் ெசன்னி துதித்திடல் ேவண்டுந் தாலு
      ஆழுதல் ேவண்டுந் தீைம அகன்றுநான் இவற்கா ளாகி
      வாழுதல் ேவண்டும் ெநஞ்சம் தடுத்தது மானம் ஒன்ேற. 444
      
2842 ஒன்னலர் ெபாருட்ட ேலகி உறுசமர் இைழத்த ெசம்மல்
      தன்னுரு வதைனக் காண்கின் முனிவேத தகுதி யாகும்
      வன்னிெகாள் ெவண்ெண ேயேபால் வலியழிந் துருகிற் ெறன்றால்
      என்னுைடய வயத்த வன்ேறா உணர்ச்சியு மியாக்ைக முற்றும். 445
      

2843 ஏடவிழ் அலங்கல் மார்பன் என்னுடன் இந்நாள் காறும்
      நீடிய இகற்ேபார் ஆற்றி நீங்கலான் நின்ற ெதல்லாம்
      ஆடலின் இயற்ைக ெயன்ேற அறிந்தனன் அ�தான் றன்னான்
      சாடிய ேவண்டு ெமன்னின் யாரது தாங்கற் பாலார். 446
      
2844 ஏதமில் அமரர் தம்ைம யான்சிைற ெசய்த ெதல்லாந்
      தீெதன உைரத்தார் பல்ேலார் அன்னதன் ெசயற்ைக யாேல
      ேவதமும் அயனும் ஏைன விண்ணவர் பலருங் காணா
      நாதனிங் கணுகப் ெபற்ேறன் நன்றேத யான தன்ேற. 447
      
2845 ஒன்ெறாரு முதல்வ னனகி உைரதரு மூர்த்தி முன்னம்
      நின்றமர் ெசய்ேதன் இந்நாள் ெநஞ்சினித் தளேரன் அம்மா
      நன்றிேதார் ெபருைம ெபற்ேறன் வரீனும் நாேன யாேனன்
      என்றுமிப் புகேழ நிற்கும் இவ்வுடல் நிற்ப துண்ேடா. 448
      
2846 வானுேளார் சிஆைறைய நீக்கி வள்ளைல வணங்கி இந்த
      ஊனுலாம் உயிைரப் ேபாற்றி அளியர்ேபால் உறுவன் என்னின்
      ஆனேதா எனக்கி தம்மா ஆயிர ேகாடி யண்டம்
      ேபானேதார் புகழும் வரீத் தன்ைமயும் ெபான்றி டாேவா. 449
      
2847 என்னஇத தைகய பன்னி நிற்றலும் எவர்க்கும் ேமேலான்
      உன்னருந் தைகத்தாய் நின்ற ஒருெபருந் ேதாற்றம் நீத்து
      மின்னிவர் கலாபம் ஊர்ந்த வியனுருக் ெகாண்டு நண்ணித்
      துன்னலன் ேபாத மாற்றித் ெதான்ைமேபா லாகச் ெசய்தான். 450
      
2848 காரண னாகித் தாேன கருைணயால் எைவயும் நல்கி
      ஆருயிர் முழுது ேமவி அைனத்ைதயும் இயற்றி நிற்கும்
      பூரண முதல்வன் ைமந்தன் ேபாதகம் அளித்து மாற்றிச்
      சூரைன மயக்கஞ் ெசய்யுஞ் சூழச்சிேயா அ ய தன்ேற. 451
      
2849 அத்தகு காைல தாேன அவுணர்ேகான் உணர்ச்சி நீங்கிச்
      சித்தம திைடேய ெதால்ைலச் சீற்றமும் இகலும் உற்ற
      ெமய்த்தகு குழவித் திங்கள் விண்ெணறி ெசல்லச் ெசல்லும்
      எத்திைச இருளும் அன்ன தகன்றுழி எழுந்த ேதேபால். 452
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2850 பிணிமுகம் உயர்த்து நின்ற ெபருந்தைக ேதாற்றங் காணூஉத்
      தணிவருஞ் சினேமற் ெகாண்டு சம ன் ேமல் ஊக்கஞ் ேசர்த்தி
      அணியெதன் றிண்ைம என்னா அங்ைகேயா டங்ைக தாக்கி
      மணிமுடி துளக்கி நக்கு மற்றிைவ புகலல் உற்றான். 453
      
2851 ேசயுரு வைமந்த கள்வன் ெசருவிஙூஎ இைழக்க லாற்றான்
      மாையயி ெனான்று காட்டி எைனயிவண் ைமயல் ெசய்தான்
      ஆயது துைடத்ேதன் என்றால் ஆெரனக் ெகாப்புண் ெடன்றுங்
      காயம தழிவி லாேதன் கருத்தழி கின்ற துண்ேடா. 454
      

2852 குன்றிைன எறிந்த ேவற்ைகக் குமரேனா டமர தாற்றி
      ெவன்றிடு கின்ேறன் ெமல்ல ேமலது நிற்க இந்த
      வன்றிறற் சமைர மூட்டி நின்றவா னவைர ெயல்லாம்
      தின்றுயிர் குடித்து முன்ெனன் சினஞ்சிறி தகல்வன் என்றான். 455
      
2853 ஆயது துணிவாக் ெகாண்ட அவுணர்கள் மன்னன் பின்னும்
      தீயேதார் ெதால்ைல மாயச் சீர்ெகாள்மந் திரத்ைதப் பன்னி
      ஞாயிறு மருட்ைக ெகாள்ள ஞாலமுங் ககன முற்றும்
      மாயிருள் உருவங் ெகாண்டு மைறந்துநின் றார்க்க லுற்றான். 456
      
2854 ெதண்டிைர ேநமி தன்னில் தீவிடம் எழுந்த ெதன்ன
      எண்டிைச எல்ைல முற்றும் இருநில வைரப்பும் எல்லா
      அண்டமு மாகி ஈண்டும் ஆ ருள் வடிைவ வாேனார்
      கண்டனர் அவுணன் மாய மீெதனக் கலக்க முற்றா��. 457
      
2855 அத்துைண அவுணர் மன்னன் அவ்விருள் இைடேய பாய்ந்து
      பத்திெகாள் சிகர மன்ன ப�றைல அளைவ தீர்ந்த
      ைகத்தல முளேதார் யாக்ைக கதுெமனக் ெகாண்டு விண்ேணார்
      ெமய்த்ெதாைக நுகர்வான் உன்னி விண்ணிைடக் கிளர்ந்து ெசன்றான். 458
      
2856 ஆடியல் ெகாண்ட சூரன் அந்தரத் ெதழலும் வாேனார்
      கூடிய ஓதி தன்னால் குறிப்பினால் ெத ந்து நம்ைமச்
      சாடிய வருவன் என்னாத் தைலத்தைல சிதறி நில்லா
      ேதாடினர் கூற்ைற ேநர்ந்த உயிெரன இரங்க லுற்றார். 459
      
2857 நணணினர்க் கினியாய் ஓலம் ஞானநா யகேன ஓலம்
      பண்ணவர்க் கிைறேய ஓலம் பரஞ்சுடர் முதேல ஓலம்
      எண்ணுதற் கா�யாய் ஓலம் யாைவயும் பைடத்தாய் ஓலம்
      கண்ணுதற் ெபருமான் நல்குங் கடவுேள ஓலம் ஓலம். 460
      
2858 ேதவர்கள் ேதேவ ஓலம் சிறந்தசிற் பரேன ஓலம்
      ேமவலர்க் கிடிேய ஓலம் ேவற்பைட விமலா ஓலம்
      பாவலர்க் ெகௗ�யாய் ஓலம் பன்னிரு புயத்தாய் ஓலம்
      மூவரு மாகி நின்ற மூர்த்திேய ஓலம் ஓலம். 461
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2859 கங்குலின் எழுந்த க ேபால் கைனயிருள் மைறவின் ஏகி
      நுங்கிய ெசல்வான் சூரன் ஓடவும் ேநான்ைம யில்ேலம்
      எங்கினி உய்வம் ஐய இைறயுநீ தாழ்க்கல் கண்டாய்
      அங்கவன் உயிைர உண்ெடம் மாவிைய யருளு ெகன்றார். 462
      
2860 ேதற்றைல ேபாலு மீது சிறிதுநீ பாணிப் பாேயல்
      ஆற்றலின் மைறந்து நின்ேற அகிலமுந் தாேன யுண்ணும்
      மாற்றலன் ஆவி தன்ைன வாங்குதி வல்ைல ெயன்னாப்
      ேபாற்றினன் முதல்வன் தன்ைன மயூரமாய்க் ெகாண்ட புத்ேதள். 463
      

2861 அங்கவர் ெமாழியும் ெவய்ேயான் ஆற்றலுந் ெத ந்து ெசவ்ேவள்
      ெசங்ைகய ெதான்றில் ைவகுந் திருெநடு ேவைல ேநாக்கி
      இங்கிவன் ஆகம் ேபாழ்ந்ேத ஏகுதி இைமப்பின் என்னாத்
      துங்கம துைடய சீர்த்திச் சூரன்ேமற் ெசல்லத் ெதாட்டான். 464
      
2862 ஏெயன முருகன் ெதாட்ட இருதைல பைடத்த ஞாங்கர்
      ஆயிர ேகாடி என்னும் அருக்க ல் கிகழ்ந்து ேதான்றித்
      தீயழற் சிகழி கான்று ெசன்றிட அவுணன் ெகாண்ட
      மாயிருள் உருவ முற்றும் வல்விைரந் தகன்ற தன்ேற. 465
      
2863 அன்னவன் தனது மாயம் அழிந்ததும் ஐயன் ைவேவல்
      முன்னுறு மாறு ேநாக்கி முடிவிலா வரத்தி ேனைன
      என்னிவட் ெசய்யும் அம்மா இவன்விடும் எ�க ெமன்னா
      உன்னினன் முறுவல் எய்தி உருெகழு சீற்றங் ெகாண்டான். 466
      
2864 வா தி வளாகந் தன்ைன மாதிர வைரப்ைப மீக்கீழ்ச்
      ேசருறு நிலயந் தன்ைனத் திைசமுகன் முதலா வுள்ள
      ஆருயி ேராடும் வடீ்டி அடுவன்ேம லிதைன என்னாச்
      சூெரனும் அவுணன் மற்ைறத் ெதாடுகடல் நடுவண் ஆனான். 467
      
2865 வன்னியின் அலங்கல் கான்று வான்தைழ புைகயின் நல்கிப்
      ெபான்ெனன இணர்கள் ஈன்று மரகதம் புைரயக் காய்த்துச்
      ெசந்நிற மணிகள் என்னத் தீம்பழங் ெகாண்டு கார்ேபால்
      துன்னுபல் கவடு ேபாக்கிச் சூதமாய் அவுணன் நின்றான். 468
      
2866 மாசறு ககன கூட வரம்பதன் அளவு ேமல்ேபாய்
      ஆைசயின் எல்ைல காறும் அளைவதீ ருலைவ ஓச்சிக்
      காசினி அகலந் தாங்குங் கச்சபத் துைணத்தூ ேராட்டிப்
      பாசைட ெபாதுளி ெவஞ்சூர் பராைரமால வைரயின் நின்றான். 469
      
2867 ஒராயிர நூற ெதன்னும் ஓசைன அளைவ யான்ற
      பராைரமா வுருவ மாகிப் பலவுைடச் சிைனமாண் ெகாம்பர்
      விராவிய சூழ்ச்சி தன்னால் ேவைலகள் முழுதும் விண்ணும்
      தராதல வைரப்பும் எல்லாந் தண்ணிழல் பரப்பி நின்றான். 470
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2868 ெநடுங்கைல முயல்மான் ெகாண்டு நிலவும்அம் புலியும் நீத்தம்
      அடுங்கதிர் பைடத்த ேகாவும் அளைகைய யாளி தானுங்
      கடங்கலுழ் கின்ற ஆைசக் க களுங் கடாவிற் ெசல்லும்
      மடங்கலும் ெவருவச் சூரன் மாவுருக் ெகாண்டு நின்றான். 471
      
2869 மிக்குயர் உவணம் அன்ன மிைசப்படும் எகினப் புள்ளும்
      ைமக்குயில் ேசவ லாகிய மயூரமாம் வலியன் தானும்
      புக்கமர் ெத க்கும் ஆடற் பூைவயுங் ெகாடிய தான
      குக்குட முதலும் அஞ்சக் ெகாக்குரு வாகி நின்றான். 472
      

2870 காெலனு ெமாய்ம்பன் உட்கக் கட்ெசவி கவிழ்ந்து ேசார
      வாலிய வசுக்கள் ஏங்கி மலர்க்கரம் மறிக்க ெவய்ேயான்
      பாலர்ெமய் வியரா நிற்பப் பைணமுைல அ ைவ மார்கள்
      ேசெலனும் விழிகள் ெபாத்தச் ேசகர மாகி நின்றான். ௩ 473
      
2871 அத்தியின் அரசு ேபர ஆலமும் ெத க்கில் ஏங்க
      ெமய்த்திறல் வாைக வன்னி ெமலிவுற வைீர யாவுந்
      தத்தம திருப்ைப நீங்கத் தாதவிழ் நீபத் தாேரான்
      உய்த்திடு தனிேவல் முன்னர் ஒருதனி மாவாய் நின்றான். 474
      
2872 நிலமிைச இைனய வாேறார் ெநடும்ெபருஞ் சூத மாகி
      உலைவயின் ெசறிவு தன்னால் உம்பருந் திைசயும் எற்றித்
      தைலமுதல் அடியின் காறுஞ் சாலவுந் தளர்ந்து தள்ளுற்
      றலமரு வா ற் றாேன அைசந்தனன் அைசவி லாதான். 475
      
2873 ைபவி  பாந்தட் புத்ேதள் பரம்ெபாறா தழுங்கப் பா ன்
      ைமவி  வடிவச் சூைற மாருதம் எறிய மாைழ
      ெமய்வி  குடுமிக் ேகாட்டு ேமருெவற் பைசந்தா ெலன்ன
      ெமாய்வி  அவுணன் யாக்ைக அைலத்தனன் முடிவ ேதாரான். 476
      
2874 இடிந்தன ச ந்த ஞாலம் ஏழ்வைகப் பிலங்கள் முற்றும்
      ெபாடிந்தன கமட நாகம் புரண்டன புைழக்க மாக்கள்
      முடிந்தன மறிந்த ேவைல முழுவதும் ஒன்றா குற்ற
      மடிந்தன உயி ன் ெபாம்மல் வைரக்குலம் அறிந்த அன்ேற. 477
      
2875 தாரைக உதிர்ந்த ேகாளுந் தைலபனித் தி ந்த ெவய்ேயான்
      ேதெராடு மாவுந் தானுந் தியங்கினன் திங்கட் புத்ேதள்
      ேபருறு மானம் நீங்கிப் ெபயர்ந்தனன் ஏைன வாேனார்
      ேமருவுங் கயிைல ெவற்பும் புக்கனர் ெவருவு நீரார். 478
      
2876 ஏற்றமில் சுவர்க்க முற்றும் இற்றன அதற்கும் அப்பால்
      ேமற்றிகழ் முனிவர் ைவகும் உலகமும் பகிர்ந்து வழீ்ந்த
      நாற்றிைச முகத்தன் மாேயான் நண்ணிய உலகும் அற்ேற
      சாற்றுவ ெதன்ெகால் அண்டச் சூழலுந் தகர்ந்த தன்ேற. 479
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2877 ெதண்டிைர நடுவண் நின்ற தீயவன் ெசயலும் அன்னான்
      ெகாண்டிடும் உருவும் உள்ளக் ெகாள்ைகயும் வலியுஞ் சீரும்
      அண்டர்கள் எவர்க்கும் ேமலாம் ஆதியம் பகவன் ெதாட்ட
      விண்ெடாடர் தனிேவல் காணா ெவஞ்சினம் விைளத்த தன்ேற. 480
      
2878 ேதயுவின் எடுத்த அண்டத் திறங்களும் பிறங்கு ஞாலத்
      தாயிர ேகாடி அண்டத் தங்கியும் ஒன்றிற் ெறன்ன
      மீயுயர்ந் ெதாழுகி ஆன்ேறார் ெவருவருந் ேதாற்றங் ெகாண்டு
      நாயகன் தனது ெதய்வப் பைடக்கலம் நடந்த தன்ேற. 481
      

2879 வயிர்த்திடு நிைலைம சான்ற வன்கணான் உயிைர ெவௗவச்
      ெசயிர்த்திடுந் ெதய்வச் ெசவ்ேவல் திணிநில வைரப்பில் அண்டம்
      மயிர்த்ெதாைக யாக ஏைனப் பூதமும் அழிய அங்கண்
      உயிர்த்ெதாைக முருக்கத் ேதான்றும் ஒருவனிற் ெசன்ற தன்ேற. 482
      
2880 மாறமர் உழந்து பன்னாள் வரம்பறு பிரம மாவார்
      ேவறிைல யாேம என்ற இருவரும் ெவருவி நீங்க
      ஈெறாடு முதலும் இன்றி எழுகி  விலக்கி விண்ேமற்
      ேசறலின் நிைலைம காட்டிப் படர்ந்தது கடவுட் ெசவ்ேவல். 483
      
2881 ேவதைன அகத்த ராகும் விண்ணவர் பைடகள் தம்முள்
      யாதைன இதற்கு ேநரா இயம்புவ ெத யில் ேதான்றிப்
      பூதைன உயிருண் கள்வன் புண்டரீ கத்தன் வன்ைம
      ேசாதைன பு ந்த ேமேலான் சூலேம என்ப தல்லால். 484
      
2882 மண்டல நிலத்தின் ைவப்பும் வா தி ஏழு மற்ைறத்
      ெதண்டிைரக் கடலும் வானுஞ் ேசணுயர் பிறங்கல் முற்றும்
      எண்டிைசப் புறமும் அண்டத் ேதணியின் பரப்பும் ஈண்ட
      ஒண்டழற் சிைகயின் கற்ைற உமிழ்ந்ததால் ஒருங்கு ஞாங்கர். 485
      
2883 பற்றிய ெஞகிழி பா ல் படர்ந்தன ெபௗவம் யாவுஞ்
      சுற்றி திைசயும் வானுஞ் சூழ்ந்தன ேசாதி ைவகும்
      ெபாற்ைறய ெதான்ேற அல்லாப் ெபாருப்ெபலாஞ் ெசறிந்த ெபான்ேறாய்
      கற்ைறயங் கதி ன் அண்டச் சூழலுங் கதுவ லுற்ற. 486
      
2884 விடம்பிடித்த தமலன் ெசங்கண் ெவங்கனல் உறுத்திப் பாணி
      இடம்பிடித் திட்ட தீயில் ேதாய்த்துமுன் இயற்றி யன்ன
      உடம்பிடித் ெதய்வம் இவ்வா றுருெகழு ெசலவின் ஏகி
      மடம்பிடித் திட்ட ெவஞ்சூர் மாமுதல் தடிந்த தன்ேற. 487
      
2885 ஆடல்ேவல் எறித ேலாடும் ஆமிர வடிவாய் அண்ட
      கூடமும் அைலத்த கள்வன் அரற்ெறாடு குைறந்து வழீ்ந்தும்
      வடீிலன் என்ப மன்ேனா ேமைலநாள் வரத்தின் என்றால்
      படீுறு தவேம அன்றி வலியது பிறிெதான் றுண்ேடா. 488
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2886 கிள்ைளயின் வதனம் அன்ன ேகழ்கிளர் பசுங்காய் தூங்கித்
      தள்ளரும் நிைலத்தாய் நின்ற மாவுருச் சாய்த ேலாடும்
      உள்ளுறு சினமீக் ெகாள்ள ஒல்ைலெதால் லுருவம் எய்தி
      வள்ளுைற யுைடவாள் வாங்கி மைலவது கருதி ஆர்த்தான். 489
      
2887 ெசங்கதிர் அயில்வாள் ெகாண்டு ெசருமுயன் றுருமின் ஆர்த்துத்
      துங்கெமா ெடதிர்ந்து சீறுஞ் சூருரங் கிழித்துப் பின்னும
      அங்கம திருகூ றாக்கி அைலகடல் வைரப்பில் வடீ்டி
      எங்கணும் மைறகள் ஆர்ப்ப எ�கம்வான் ேபாயிற் றம்மா. 490
      

2888 புங்கவர் வழுத்திச் சிந்தும் பூமைழ யிைடயின் ஏகி
      அங்கியின் வடிவம் நீங்கி அருளுருக் ெகாண்டு வான்ேறாய்
      கங்ைகயிற் படிந்து மீண்டு கடவுளர் இடுக்கண் தீர்த்த
      எங்கள்தம் ெபருமான் ெசங்ைக எய்திவறீ் றிருந்த தவ்ேவல். 491
      
2889 தாவடி ெநடுேவல் மீளத் தற்பரன் வரத்தால் வடீா
      ேமவலன் எழுந்து மீட்டும் ெமய்பகிர் இரண்டு கூறுஞ்
      ேசவலும் மயிலு மாகிச் சினங்ெகாடு ேதவர் ேசைன
      காவலன் தன்ைன நாடி அமர்த்ெதாழில் கருதி வந்தான். ௨ 492
      
2890 மணிகிளர் வைரய ெதான்றும் மரகதப் பிறங்க ெலான்றுந்
      துைணயடி சிறகர் ெபற்றுச் சூற்புயல் அழிய ஆர்த்துத்
      திணிநில விசும்பின் மாட்ேட ெசன்ெறனச் ேசவ ேலாடு
      பிணிமுக வுருவாய் வந்து ெபருந்தைக முன்னம் புக்கான். 493
      
2891 ஆட்படு ெநறியிற் ேசர்த்தும் ஆதியின் ஊழ்தந் துய்க்கத்
      தாட்பைட மயூர மாகித் தன்னிகர் இல்லாச் சூரன்
      காட்பைட யுளத்த னாகிக் கடவுளர் இ யல் ேபாக
      ஞாட்பியல் ெசருக்கில் வந்தான் ஞானநா யகன்றன் முன்னம். 494
      
2892 மருள்ெகழு புள்ேள ேபால வந்திடு சூரன் எந்ைத
      அருள்ெகழு நாட்டாஞ் ேசர்த்த ஆங்கவன் இகைல நீங்கித்
      ெதருள்ெகழு மனத்த னாகி நின்றனன் சிறந்தார் ேநாக்கால்
      இருள்ெகழு கரும்ெபான் ெசம்ெபான் னாகிய இயற்ைக ேயேபால். 495
      
2893 தீயைவ பு ந்தா ேரனுங் குமரேவள் திருமுன் உற்றால்
      தூயவ ராகி ேமைலத் ெதால்கதி யைடயவர் என்ைக
      ஆயவும் ேவண்டுங் ெகால்ேலா அடுசமர் இந்நாட் ெசய்த
      மாையயின் மகனும் அன்ேறா வரம்பிலா அருள்ெபற் றுய்ந்தான் 496
      
2894 அக்கணம் எம்பிரான்தன் அருளினால் உணர்வு சான்ற
      குக்குட வுருைவ ேநாக்கிக் கடிதில்நீ ெகாடிேய ஆகி
      மிக்குயர் நமது ேத ன் ேமவிைன ஆர்த்தி என்னத்
      தக்கேத பணியி ெதன்னா எழுந்தது தமித்து விண்ேமல். 497
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2895 ெசந்நிறங் ெகழஇீய சூட்டுச் ேசவலங் ெகாடிெயான் றாகி
      முன்னுறு மனத்திற் ெசல்லும் முரண்டகு தடந்ேதர் மீப்ேபாய்
      இந்நில வைரப்பின் அண்டம் இடிபட உருேம றுட்க
      வன்னியும் ெவருவ ஆர்த்து மற்றவண் உற்ற தன்ேற. 498
      
2896 சீர்திகழ் குமர மூர்த்தி ெசறிவிழி ெகாண்ட ெதால்ைல
      ஊர்தியின் இருக்ைக நீங்கி உணர்வுெகாண் ெடாழுகி நின்ற
      சூர்திகழ் மஞ்ைஞ ேயறிச் சுமக்குதி எம்ைம என்னாப்
      பார்திைச வானம் முற்றும் ப ெயன நடாத்த லுற்றான். 499
      

2897 தடக்கடல் உைடய ேமருத் தடவைர இடிய மற்ைறப்
      படித்தலம் ெவடிப்பச் ெசந்தீப் பைதபைதத் ெதாடுங்கச் சூைற
      துடித்திட அண்ட கூடந் துளக்குறக் கலாபம் வசீி
      இடித்ெதாைக புரள ஆர்த்திட் ேடகிற்றுத் ேதாைக மஞ்ைஞ. 500
      
2898 படத்தினின் உலகம் ேபாற்றும் பணிக்கிைற பைதப்பப் பாங்கர்
      அடுத்திடு புயங்கம் முற்றும் அலமர அவனி ேகள்வன்
      இடத்தமர் கின்ற பாம்பும் ஏங்குற விசும்பிற் ெசல்லும்
      உடற்குைற அரவும் உட்க உலாயது கலாப மஞ்ைஞ. 501
      
2899 பாெராடு வி ஞ்சன் தன்ைனப் பைடத்திட பன்னாள் மாயன்
      காெரன வந்து முக்கட் கடவுைளப் ப த்த ேதேபால்
      வரீருள் வரீனாகும் ேவலுைடக் குமரன் தன்ைனச்
      சூருரு வாகி நின்ற ேதாைகேமல் ெகாண்ட தம்மா. 502
      
2900 ெவயில்விடும் அநந்த ேகாடி ெவய்யவர் திரண்ெடான் றாகிப்
      புயல்தவழ் கடவுள் வானில் ேபாந்திடு தன்ைம ேயேபால்
      அயிலிைன யுைடய ெசவ்ேவள் மரகதத் தழகு சான்ற
      மயிலிைட ைவகி ஊர்ந்தான் மாமுகந் திைசகள் முற்றும். 503
      
2901 ேநமிகள் ஏழும் ஒன்றாய் நிமிர்ந்ெதழும் வடைவ முற்றுந்
      தாெமாரு வடிவாய் அங்கட் சார்ந்திடு நிைலைம ெயன்ன
      மாமயில் உய்த்துச் ெசன்ற வாைகேவல் வரீன் மீண்டு
      தீைமெகாள் அவுணன் மூதூர்ச் ெசருநிலத் ெதல்ைல புக்கான். 504
      
2902 புக்குள குமர மூர்த்தி ெபாறிமயில் உருவ மாயுங்
      குக்குட மாயும் நின்ற அமரைரக் குறித்து ேநாக்கி
      மிக்கநும் மியற்ைக யாகி ேமவுதிர் விைரவின் என்ன
      அக்கணம் அவருந்ெதால்ைல வடிவுெகாண் டடியில் வழீ்ந்தார். 505
      
2903 வள்ளைல வணங்கிப் பல்கால் வழுத்திேய ெதாழுது தத்தம்
      உள்ளமும் புறத்தில் என்பும் உருகிட விழியில் தூநீர்
      தள்ளுற வுைரகள் முற்றுந் தவறிடப் ெபாடிப்ப யாக்ைக
      கள்ளுண வுற்ற வண்டின் களிமகிழ் சிறந்து நின்றா��. 506
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2904 வசீுறு சுடர்ேவல் ஐயன் ெவய்யசூர் முதைலச் சாடித்
      ேதசுறு மஞ்ைஞ ஊர்ந்து வந்தது ெதாந்து ேபார்ெசய்
      காசினி யிைடேய நின்ற கணங்களும் வரீர் யாரும்
      ஆசறும் இளவ லுஞ்ெசன் றடிெதாழு தார்த்துச் சூழ்ந்தார். 507

ஆகத் திருவிருத்தம் - 2904
      ----------
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14. ேதவர்கள் ேபாற்று படலம் (2905 - 2913)
      
2905 ேநெராரு சிறிதும் இல்லா நின்மலன் தனது ேவலால்
      சூருடல் பிளந்தி யாணர் மஞ்ைஞயில் ேதான்று காைலப்
      பாருல கயின்ற கண்ணன் பங்கயன் அமரர் கட்ேகார்
      ஆரமிர் ெதய்திற் ெறன்ன அன்னது கண்ேட ஆர்த்தார். 1
      
2906 ஆர்த்தனர் எழுந்து துள்ளி ஆடினர் பாடா நின்றார்
      ேபார்த்தனர் ெபாடிப்பின் ேபார்ைவ ெபாலங்ெகழு பூவின்மா
      தூர்த்தனர் அருைள முன்னித் ெதாழுதனர் சுடர்ேவல் ெகாண்ட
      தீர்த்தைன எய்திச் சூழ்ந்து சிறந்துவாழ்த் ெதடுக்க லுற்றார். 2
      
2907 ேவறு
      கார்தடிந்து துய்க்குங் கைனகடலின் நீர்வறப்பப்
      ேபார் தடிந்து ெசல்லும் புகர்ேவல் தைனவிடுத்துச்
      சூர்தடிந்தாய் அன்ேற ெதாழுமடிேயம் வல்விைனயின்
      ேவர்தடிந்தாய் மற்ெறமக்கு ேவேறார் குைறயுண்ேடா. 3
      
2908 மாறுமுகங் ெகாண்டுெபாரு வல்லவுணர் மாளாமல்
      நூறு முகெமட்டு ேநாதக் கனபு யத்
      ேதறு முகமின்றித் தி ந்ேதைம ஆளவன்ேறா
      ஆறு முகங்ெகாண்ேட அவத த்தாய் எம்ெபருமான். 4
      
2909 நீதி முைறயதனில் நில்லா அசுரர்பு
      தீது பலவுளவுந் தீர்ந்ேதாம் பழியகன்ேறாம்
      ேவத ெநறிெதால்ைல ெவறுக்ைகெயாடு ெபற்றனமால்
      ஏதும் இைலயால் எமக்ேகார் குைறெயந்தாய். 5
      
2910 மன்ற அவுணர் வருத்திடஇந் நாள்வைரயும்
      ெபான்றி னவெரன்னப் புலம்பித் தி ந்தனமால்
      இன்று பைகமாற்றி எமக்கருள்நீ ெசய்ைகயினால்
      ெசன்றஉயிர் மீண்ட திறம்ெபற்ற னம்ஐயா. 6
      
2911 ெசய்யும்அவ னும்புலனுஞ் ெசய்வித்து நிற்ேபானும்
      எய்த வரும்ெபாருளும் யாைவயுநீ ேயெயன்ைக
      ஐய அடிேயங்கள் அறிந்தனமால் அன்னதனால்
      ெவய்ய பவமகன்று வடீுமினிக் கூடுதுமால். 7
      

2912 ஈண்ேட எமருக் கிடர்ெசய் அவுணெரலாம்
      மாண்ேட விளியும் வைகபு ந்து காத்தைனயால்
      ேவண்ேடம் இனியாதும் ேமலாய நின்கழற்ேக
      பூண்ேடந் ெதாழும்பு புகேழம் பிறர்தைமேய. 8
      
2913 என்னா இயம்பி எவருமினி ேதத்துதலுங்
      ெகான்னார் அயில்ேவற் குமர னதுேகளா

60



      அந்நா ரணன்வி ஞ்சன் ஆதியாம் வாேனார்க்குத்
      தன்னா ரருளின் தைலைம பு ந்தனேன. 9

 ஆகத் திருவிருத்தம் - 2913
      -----

15. இரணியன் புலம்புறு படலம் (2914 - 2934)

2914 அதுநிகழ்ந் துழியகன்பதி அவுணர் கள்ஒரு சில்ேலார்
      கதுெமனச் ெசன்று காவலன் கந்தேவள் உய்த்திட்ட
      நுதிெகாள் ேவலினான் மாய்ந்தனன் என்பைத நுவலுற்றா��
      பதுைம அம்ெமாழி ேகட்டனள் துைணவியர் பலேராடும். 1
      
2915 காவல் மன்னவன் இறந்தனன் எனுமுைர கன்னத்துள்
      ேமவு ெமல்ைல யில்அசனி ஏறுண்ட ெவம்பணிேயேபால்
      ேதவி யாகிய பதுமேகா மைளெயனுந் திருமங்ைக
      ஆவி நீங்கினள் தைலயளி ஆகிய ததுவன்ேறா. 2
      
2916 எவ்ெவ வர்க்கும்ேம லாகிய அவுணர்ேகாற் கில்லாகி
      அவ்வி டத்துைற துைணவியர் வயிறைலத் தழுங்குற்று
      ெவவ்வ ழற்ெபருங் குண்டெமான் றாக்கிேய விளிவுற்ற
      ெதய்வ தப்புைன வன்மகள் யாக்ைகமுன் ெசலஉய்த்தார். 3
      
2917 * மான்கி ளர்ந்தன அ மதர் மைழக்கண்ெமல் லியெரல்லாம்
      வான்கி ளர்ந்ெதழு கின்றேதார் மாெபருங் கனலூேட
      கான்கி ளர்ந்திட மலர்தருந் தாமைரக் கானத்திற்
      ேதன்கி ளர்ந்துதம் மினத்ெதாடும் புகுந்ெதனச் ெசல்லுற்றார்.
      (பா-ம் - *மீன்கிளர்ந்தன.) 4
     
2918 ெசல்லல் ேபாதுெமன் ெறாழிந்திட அரற்றிேனார் ெசந்தீயில்
      ெசல்லல் ேபாதுநாள் மாைலயும் அங்கியிற் ேசர்ந்ேதாங்கும்
      அல்லல் ேபாதுமுன் நின்றிடு நிசிெயலாம் அகன்ெறன்ன
      அல்லல் ேபாதுமா நகர்ந்திரு ஏகினள் அதுகாைல. 5
      
2919 இந்த வாறிவர் அங்கியுள் மாண்டனர் இதுநிற்கத்
      தந்ைத பட்டதுஞ் ேசவலும் மஞ்ைஞயுந் தானாகிக்
      கந்த ேவள்புைட வந்ததுங் கண்டனன் கலங்குற்றுப்
      புந்தி ெநாந்துநின் றிரணியன் வானிைடப் புலம்புற்றான். 6
      
2920 ேவறு
      நன்ெறன் பைதஉணராய் நானுைரத்த வாசகங்கள்
      ஒன்றுஞ் சிறிதும் உறுதிெயனக் ெகாண்டிைலேய
      ெபான்றும் படிக்ேகா ெபாருதாய் புரவலேன
      என்றுன்ைன முன்ேபால இருந்திடநான் காண்பதுேவ. 7
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2921 அன்புைடயன் ெகால்ெலன் றயலா ெரடுத்துைரப்பத்
      துன்புைடேயன் ேபாலத் துயரா அயா�கின்ேறன்
      என்புைடேய முன்னர் எனதுயிர்ெகாண் ேடகினனால்
      நின்புைடேய நின்று ெநடும்பழியின் நீங்காேதன். 8
      
2922 மாற்றார் வலிகண்டு மற்றுன்ைன வன்ெசருவில்
      ேபாற்றா ெதாளித்த ெபாறியிலிேயன் தன்முன்னந்
      ேதாற்றாமல் எங்ெகாளித்தாய் ெசால்லாய் சுதன்ேபாலக்
      கூற்றான வைனஇன்னுங் கூடமனங் ெகாள்ளுதிேயா. 9
      
2923 ைகயார் அழேலந்துங் கண்ணுதேலான் தந்தவரம்
      ெமய்யாம் ஒருகாலும் வடீாய்அ� ெதல்லாம்
      ெபாய்யாகும் வண்ணம் புதல்வெனன வந்துதித்ேதான்
      ஐயா உனேகார் அருங்கூற்றம் ஆயினேன. 10
      
2924 நில்லா உடைல நிைலயா ெமனக்கருதிப்
      பல்லா ருங்கண்டு பழிக்கும் படிஉனக்குஞ்
      ெசால்லா தகன்ேறன்நீ துஞ்சியபின் வந்தனனால்
      நல்லார் களில்ேத ன் நாேன தைலஅன்ேறார். 11
      
2925 அத்திர ேநர்கூறும் அவுணர் தமக்குள் மிகக்
      குத்திர ேனயாகுங் ெகாடிேயன்நீ துஞ்சியபின்
      மித்திரேன ேபான்றிரங்கி மீண்ேடன் உனக்ெகன்ைனப்
      புத்திர ேனெயனைக புவிக்குப் ெபாைறயன்ேறா. 12
      
2926 ஆழியான் ேவதன் அமரர்க் கிைறமுதேலார்
      வாழியா ெயன்று வழுத்தியிட ைவகியநீ
      பூயார் ேமனிப் புரா சிறு வன்ேத ல்
      ேகாழியாய் நின்று விலாெவாடியக் கூவுதிேயா. 13
      
2927 ஓைகயால் அண்டத் துயிர்கெளலாம் வந்திைறஞ்சச்
      ேசைகயாய் மல்குந் திருத்தாள்ெகாண் டுற்றிடுநீ
      வாைகயார் கின்ற வடிேவற் கரத்ேதாைனத்
      ேதாைகயாய் நின்று சுமக்குதிேயா ேதான்றாேலா. 14
      
2928 ேமற்றான் விைளயும் இ�ெதன்ேற வினயமுடன்
      ஆற்றான் ெமாழிந்ேதன் அதுசிறிதுங் ேகட்டிைலேய
      மாற்றான் எனவந்த ைமந்தனுடன் ேபார்ெசய்ேத
      ேதாற்றாேய அற்றால் மயிலாய்ச் சுமக்குதிேயா. 15
      
2929 மாறுற்றி டாத்ெதால் வடிவந்தைன இழந்து
      ேவறுற்ற புள்வடிவாய் ேமவினாய் ஆங்கதனால்
      ஈறுற் றைனஅன்ேற என்ெசய்ைக ெசய்வதற்கும்
      ேபறுற் றிலன்வாளா ேபணிேனன் இவ்வுயிேர. 16
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2930 பிள்ைளப் பிைறபுைனந்த பிஞ்ஞகன்றன் காதலைனப்
      புள்ளிக் கலாபப் ெபாறிமயிலாய்ப் ேபாற்றுெமல்ைல
      எள்ளற் ெபாருட்டா லியான்முன்னு ைரத்தவற்ைற
      உள்ளத் திைடஎந்தாய் உன்னுதிேயா உன்னாேயா. 17
      
2931 ெபாங்குற்ற சீற்றம் ெபாரும்ேபார் இகலுள்ளந்
      தங்குற்ற மானஞ் சயமகந்ைத வன்ைமெயலாம்
      அங்குற்ற நின்ைன அைடந்ததிைல அவ்வைனத்தும்
      எங்குற்ற ைதயா இயம்பாய் எனக்கதுேவ. 18
      
2932 என்று கனகன் இரங்கி ெநடுஞ்ேசணில்
      நின்று தளர்ந்து ெநடிதுயிர்த்துப் பூதெரைனத்
      தின்று சினந்தீர்வர் ெத யிெனனச் சிந்ைதெசய்து
      துன்றுதிைர ேவைலயிைடத் ெதான்ைமேபாற் புக்கனேன. 19
      
2933 புக்க கனகன் புலர்ந்து புகேரான்பால்
      அக்கணேம எய்தி அழிவுற்ற தந்ைதயர்க்குந்
      தக்க துைணவர்க்குந் தாயர்க்கும் ஏைனயர்க்கும்
      மிக்க கடன்கள் விதிமுைறேய ெசய்தனேன. 20
      
2934 தாக்கிச் சமர்மைலந்த தானவர்க்குச் ெசய்ப ேச
      தூக்கிப் பு ந்து துய னுக்ேகார் வித்ெதன்ேற
      ஆக்கத் திைனெவறுத்ேத ஆதிப் பிராைனயுள்ேள
      ேநாக்கிக் கதியைடவான் ேநாற்ெறாருசா�� உற்றனேன. 21

ஆகத் திருவிருத்தம் - 2934
      ------

16. மீட்சிப் படலம் (2935 - 2967)

2935 மற்றது காலத்து மணிதூங் கியபசும்ெபாற்
      ெபாற்ைற புைரயும் ெபாறிமஞ்ைஞ மீதுைவகும்
      ெவற்றி ெநடுேவற்ஆ விமலன் விறேலாைனப்
      பற்றி ெனாடுேநாக்கி இைனய பகர்கின்றான். 1
      
2936 ேகட்டி இதுவரீ ெகடலுற்ற ெவஞ்சூரன்
      ஈட்டு திருெவன்ன இருஞ்சிைறயின்
      வாட்டமுறு சயந்தன் வாேனார் தைமெயல்லாம்
      மீட்டு வருதி எனேவ விளம்பினனால். 2
      
2937 குன்றம் எறிந்த குமரன்இது கூறுதலும்
      நன்றி ெதனேவ ெதாழுது நனிமகிழ்ந்து
      ெவன்றி விடைல விைடெபற்றுப் ேபார்க்களத்தின்
      நின்றும் அவுணன் ெநடுநகரத் ேதகினனால். 3
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2938 மீது படுதிண்ேடான் விடைல அறந்திறம்புங்
      ேகாது படுதீேயார் குழஇீயநக ருட்புக்குத்
      தாது படுதண்டார்ச் சயந்தன் அமரருடன்
      தீது படுெவயய சிைறக்களத்துச் ெசன்றனேன. 4
      
2939 ெசல்லும் விறேலான் திறத்ைத நனிேநாக்கி
      அல்லல் அகலும் அ சுதனும் வாேனார்கள்
      எல்லவரும் அற்புதநீர் எய்திப் பதம்பூட்டும்
      வல்லி ப ய மலர்க்ைக குவித்தனேர. 5
      
2940 ெசங்ைக குவித்ேத திறேலாய் சிைறப்பட்ட
      நங்கள் துயர் அகற்ற நண்ணிைனேயா நீெயன்ேற
      அங்கவர்கள் எல்ேலாரும் ஆர்த்ெதழுந்து கூறுதலும்
      எங்கள் ெபருமான் இளவல் இதுபுகன்றான். 6
      
2941 வம்மின்கள் வம்மின்கள் வானத்தீர் எல்லீரும்
      நும்ைம அயர்வித்த ெநாறில்ப த்ேதர் ெவஞ்சூைர
      அம்ம அவுணர் அனிகத் துடன்எங்ேகான்
      இம்ெமனேவ ேவலால் இதுேபாழ் ெதறிந்தனேன. 7
      
2942 என்றாங் கிைசப்ப இைமேயார் அதுேகளாப்
      ெபான்றாது முத்தி புகுந்தேதார் எனமகிழ்ந்து
      வன்றாள் மிைசப்பிணித்த வல்லிகளின் மூட்டறுத்துச்
      ெசன்றார் அவுணன் திருநகரம் நீங்கினேர. 8
      
2943 ேவறு
      நுணங்கு நூலுைட இைளயன் முன்ெசல ெநாய்ெதன்ன
      அணங்கி ேனாருடன் சயந்தனுந் ேதவரும் அவண்நீங்கிக்
      குணங்கர் ஈண்டிய களத்திைட நணுகிேய குமரன்தாள்
      வணங்கி மும்முைற புகழ்ந்தனர் திகழ்ந்தனர் மகிழ்வுற்றார். 9
      
2944 குன்ெற றிந்தவன் அமரர்பாற் ேபரருள் ெகாடுேநாக்கி
      நன்றி யில்லவன் சிைறயிைடப் பலபகல் நணுகுற்றரீ்
      துன்று ேப டர் மூழ்கினரீ் ஈங்கினித் து ன்றி
      என்றும் வாழ்குதிர் துறக்கேமல் ெவறுக்ைகயில் இருந்ெதன்றான். 10
      
2945 கந்தன் இம்ெமாழி வழங்கலுங் கடவுளர் களிப்ெபய்தி
      உய்ந்த னம்ெமனப் பின்னரும் வணங்கினர் உதுகாணா
      முந்து ெதால்லிடர் நீங்கிேய புந்தியில் *முதெமய்தி
      இந்தி ரன்திருப் ெபற்ற ஞான்றினும் இனிதுற்றான்.
      ( * முதம் - மகிழ்ச்சி.) 11
      
2946 கண்ட னன்ெதாழு ைமந்தைனப் புல்லினன் களிப்புள்ளங்
      ெகாண்ட னன்புறம் நீவினன் பல்லுகங் ெகாடிேயான்ெசய்
      ஒண்ட ைளப்புகுந் ெதய்த்தைன ேபாலும்என் றுைரெசய்யா
      அண்டர் யாைரயும் முைறமுைற தழஇீயினன் அமேரசன். 12
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2947 ெசற்ற ேமதகு மவுணர் தங்காவலன் ெசருவத்தில்
      அற்ைற காறுமா விளிந்திடு பூதர்தம் அனிகங்கள்
      முற்று மாயிைட வரும்வைக முருகேவள் முன்னுற்றான்
      மற்ற ெவல்ைலயில் துஞ்சிய கணெமலாம் வந்துற்ற. 13
      
2948 முஞ்சு தாைனக ளார்ப்ெபாடு குழஇீக்குழஇீ முருேகசன்
      ெசஞ்ச ரண்முனம் பணிந்துதம் மினத்ெதாடுஞ் ெசறிகின்ற
      எஞ்ச லில்லேதா ெரல்ைலநீர்ப் புண யில் எண்ணில்லா
      மஞ்சு கான்றிடு நீத்தம்வந் தீண்டிய மரெபன்ன. 14
      
2949 கருைண யங்கட லாகிேயான் கைனகடற் கிைறயாகும்
      வருணன் மாமுக ேநாக்கிேய ெவய்யசூர் ைவகுற்ற
      முரணு றுந்திறல் மேகந்திர நக ைன முடிெவல்ைலத்
      தரணி யாெமன உண்குதி ஒல்ைலயில் தடிந்ெதன்றான். 15
      
2950 என்ற மாத்திைரச் சலபதி விழுமிெதன் றிைசவுற்றுத்
      துன்று பல்லுயிர் தம்ெமாடு மேகந்திரத் ெதால்லூைர
      அன்று வன்ைமேசர் புண யுள் அழுத்தினன் அவனிக்கீழ்
      நின்று மாயவன் அடுவுல குண்டிடு ெநறிேயேபால். 16
      
2951 ஆன காைலயில் அறுமுகன் முகுந்தனும் மலேரானும்
      வானு ேளார்களும் இைறவனும் வழுத்தினர் மருங்காக
      ஏைன வரீர்கள் யாவரும் புைடவர இகற்பூதத்
      தாைன ஆர்த்துடன் ெசன்றிடச் ெசருநிலந் தணப்புற்றான். 17
      
2952 கலங்கல் ெகாண்டிடு மேகந்திர வைரப்பிைனக் கடந்ேதபின்
      இலங்ைக மாநகர் ஒருவிேய அளக்கைர இகந்ேதகி
      நலங்ெகாள் சீருைடச்ெசந்தியில் ெதால்ைலமா நகெரய்தி
      அலங்கல் அஞ்சுடர் மஞ்ைஞநின் றிழிந்தனன் அயில்ேவேலான். 18
      
2953 ேகக யத்தின்நின் றிழிந்துெதால் சினகரங் கிைடத்திட்டுப்
      பாக சாதன னாதியாம் அமரர்கள் பணிந்ேதத்த
      வாைக ேசர்அ த் தவிசின்ேமல் வதனமூ விரண்டுள்ள
      ஏக நாயகன் உலகருள் கருைணேயா டினிதுற்றான். 19
      
2954 ேவறு
      ஈண்டிது நிகழ்ந்த எல்ைல இப்பகல் அவுண ராகி
      மாண்டவர் நமர்கள் அன்ேற மற்றவர் படிவ முற்றுந்
      தீண்டினங் கதிர்க்ைக யாலுந் தீர்விதற் கிதுெவன் பான்ேபால்
      பூண்டகு தடந்ேதர் ெவய்ேயான் புனற்ெபருங் கடலுட் புக்கான்.௨0 20
      
2955 ேவைலயின் நடுவு புக்கு ேமவரும் வடைவச் ெசந்தீக்
      காலம திறுதி யாகக் கடிெதழஇீக் ககன நக்கிப்
      பாலுற வி ந்தி யாண்டும் படர்ந்துெகாண் ெடன்ன வந்தி
      மாைலயம் ெபாழுதில் ெசக்கர் வான்முழு தீண்டிற் றன்ேற. 21
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2956 ேவறு
      அன்னெதாரு ேபாழ்துதனில் ஆறிரு தடந்ேதாள்
      முன்னவைன நான்முகவ ேனமுதல ேதவர்
      ெசன்னிெகாடு தாழ்ந்துசிறி ேயங்கள்இவ ணுன்றன்
      ெபான்னடி அருச்சைன பு ந்திடுதும் என்றா��. 22
      
2957 என்றுைரெசய் காைலஎைம யாளுைடய வண்ணல்
      நன்ெறன இைசந்திட நைறக்ெகாள்புனல் சாந்தத்
      துன்றுமலர் தீபம்அவி தூப முதெலல்லாம்
      அன்ெறாரு கணத்தின்முன் அைழத்தனர் கள்அங்ஙன். 23
      
2958 எந்ைதயுைம ேதர்ந்திட இயம்பிய குமார
      தந்திர ெநறிப்படி தவாதறு முகற்கு
      முந்திய* குடங்கர்முதல் மூவைக யிடத்தும்
      புந்திமகிழ் பூசைன பு ந்தனர் ப ந்ேத.
      ( * குடங்கர் முதல் மூவைக இடம் - கும்பம், அக்கினி,
      உருவமாகிய திருேமனி என்னும் மூன்று இடங்களில்.) 24
      
2959 எஞ்சலில் அருச்சைன இயற்றி இைணஇல்ேலான்
      ெசஞ்சரணி ைனத்தமது ெசன்னிெகாடு தாழா
      அஞ்சலிெசய் ேதத்திடலும் ஆங்க வைரேநாக்கி
      ெநஞ்சுறு மகிழ்ச்சிெயாடு நீட ருள்பு ந்தான். 25
      
2960 நீண்டவருள் ெசய்திடு ெநடுந்தைக நுமக்கு
      ேவண்டுகுைற யுண்டென�ன் விளம்புதிர்கள் என்னக்
      காண்டைகய சூர்முதல் கைளந்ெதைம அளித்தாய்
      ஈண்டுனருள் ெபற்றன மியாதுகுைற மாேதா. 26
      
2961 ஒன்றினி அளிப்பதுள துன்னடியம் யாக்ைக
      நின்றிடு பகற்றுைணயும் நின்னிரு கழற்கண்
      மன்றதைல யன்புற வரந்தருதி எந்தாய்
      என்றிடலும் நன்ெறன இரங்கியருள் ெசய்தான். 27
      
2962 ேவறு
      மலரய னாதியாம் வரம்பி ேலாெரலாம்
      பலர்புகழ குமரைனப் பரவி ைவகினார்
      உலகினில் யாைரயும் ஒறுத்த தானவர்
      குலெமன மாய்ந்தது ெகாடிய கங்குேல. 28
      
2963 கங்குலுந் தாரகா கணமும் மாய்ந்திடப்
      ெபாங்ெகாளி வசீிேய ெபாருவில் ஆதவன்
      இங்குள வுலெகலாம் ஈறு ெசய்திடுஞ்
      சங்கர னாெமனத் தமியன் ேதான்றினான். 29
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