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பாண்டிக் ேகாைவ

இைறயனார் அகப்ெபாருள் உைரயில் காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு, ேமற்ேகாள் 
பாடல்கள் ஈங்கு ெதாகுக்கப் பட்டுள்ளன (ெசம்பகுதியாம் ௩௨௫+ பாடல்கள் // 
ேகாைவ 400 கலித்துைறப் பாடல்களில் பாடுவது மரபு). ஆசி யர் யார் என 
அறியப்படவில்ைல. நூலின் ெபயரும் ஆங்கு காட்டப்படவில்ைல. ஆனால் 
இந்நூல் முன்பு தனியாக அச்சினில் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் ெத கின்றது.

தமிழ்கூறு நல்லுலகம் மூன்ைறைனயும் ஓர்குைடகீழ் ஆட்சி ெசய்தவன் 
எனக் காட்டப்படும் பாட்டுைடத் தைலவன் மன்னன் ெநடுமாறன் பாண்டியன் 
என்பதால் இப் ெபயர் ெபற்றது ேபாலும்.இம்மன்னன் வாழந்த காலம் 
மற்றும் இந்நூல் ஆசி யர் தம் காலம் எனும் வரலாற்றிைன கணிக்க அவன் 
ஆட்சி பற்றி இந்நூலில் காணும் இடப் ெபயர்கள், அவன் கீர்த்திப் ெபயர்கள், ெவன்
ற ேபார்க் களங்கள் எனும் வரலாற்றுக் குறிப்புகள் ெகாண்டு அறிஞர் ஆய்ந்து 
அறிய வாய்ப்புகள் பல உள்ளன. இவ்வழி தமிழக வரலாற்றின் ஓர் சிறு துளி 
அறியக்கூடும். இக்குறிப்புகளின் குறு ெதாகுதிதைனக் கீேழ நூல் முடிவினில்
காண்கமற்றும் பாடலுக்குள் ெசால் ஓவியங்களாக காணும் பயிர் 
உயிர் இனங்களின் வருணைனகளும் மற்ைறய அ ய ெதான்ைமக் குறிப்புகளும் 
பயனுள்ளைவேய

 நூலைடவு

        களவு - 001 >> 239 = 239
        கற்பு - 240 >> 325 = 86
        ஆக . . . . . . . . . . .= 325

நூல்

 1 களவு

 பூமரு கண்ணிைன வண்டாப் புணர் ெமல் முைல அரும்பாத்
 ேதமரு ெசவ்வாய் தளிராச் ெசருச் ெசந்நிலத்ைத ெவன்ற
 மாமரு தாைன எம் ேகான் ைவைய வார் ெபாழில் ஏர் கலந்த
 காமரும் பூங்ெகாடி கண்ேட களித்த எம் கண் இைணேய 1

 உைர உைற தீந் தமிழ் ேவந்தன் உசிதன் ெதன்னாட்டு ஒளி ேசர்
 விைர உைற பூம்ெபாழில் ேமல் உைற ெதய்வம் ெகால் அன்றி விண் ேதாய்
 வைர உைற ெதய்வம் ெகால் வான் உைற ெதய்வம்ெகால் நீர் மணந்த
 திைர உைற ெதய்வம் ெகால் ஐயம் தரும் இத் திருநுதேல 2

 பா அடியாைனப் பராங்குசன் பாழிப் பைக தணித்த
 தூ வடிேவல் மன்னன் கன்னித் துைற சுரும்பார் குவைளப்
 பூ அடி வாள் ெநடும் கண் இைமத்தன பூமி தன் ேமல்
 ேசவடி ேதாய்வ கண்ேடன் ெதய்வம் அல்ல அளிச் ேசயிைழேய 3
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 ேவறும் என நின்று இகல் மைலந்தார் விழிஞத்து விண் ேபாய்
 ஏறும் திறம் கண்ட ேகான் ெதன் ெபாதியில் இரும் ெபாழில் வாய்த்
 ேதறும் தைகய வண்ேட ெசால்லு ெமல் இயல் ெசந்துவர் வாய்
 நாறும் தைகைமயேவ அணி ஆம்பல் நறுமலேர 4

 தூ உண்ைட வண்டினங்காள் வம்மின் ெசால்லுமின் துன்னி நில்லாக்
 ேகா உண்ைட ேகாட்டாற்று அழிவித்த ேகான் ெகாங்க நாட்ட ெசங்ேகழ்
 மா உண்ைட வாட்டிய ேநாக்கி தன் வார் குழல் ேபால் கமழும்
 பூ உண்ைட தாம் உளேவா நுங்கள் கானல் ெபாழிவிடத்ேத 5

 இரும் கழல் வானவன் ஆற்றுக்குடியில் கல் சாய்ந்து அழியப்
 ெபரும் கழல் வகீ்கிய பூழியன் மாறன் ெதன் பூம் ெபாதியில்
 மருங்கு உழலும் களி வண்டினங்காள் உைரயரீ் மடந்ைத
 கருங்குழல் நாறும் என் ேபாது உளேவா நும் கடிெபாழிேல 6

 விண்ேட எதிர்ந்த ெதவ் ேவந்தர் பட விழிஞத்து ெவன்ற
 ஒண்ேதர் உசிதன் என் ேகான் ெகால்லிச்சாரல் ஒளி மலர்த் தாது
 உண்ேட உழல்வாய் அறிதி அன்ேற உளேவல் உைரயாய்
 வண்ேட மடந்ைத குழல்ேபால் கமழும் மதுமலேர 7

 ெபாரும் கழல் வானவர்க்காய் அன்று பூலந்ைதப் ேபார் மைலந்தார்
 ஒரும் கழல் ஏற என்றான் ெகால்லிச் சாரல் ஒண்ேபாதுகள் தம்
 மருங்கு உழல்வாய் நீ அறிதி வண்ேட ெசால் எனக்கு மங்ைக
 கருங்குழல் ேபால் உளேவா விைர நாறும் கடிமலேர 8

 ேதற்றம் இல்லாத ெதவ் ேவந்தைரச் ேசவூர் ெசரு அழித்துக்
 கூற்றம் அவர்க்கு ஆயவன் ெகால்லிச் சாரல் ெகாங்கு உண்டு உழல்வாய்
 மாற்றம் உைர நீ எனக்கு வண்ேட மங்ைக வார் குழல் ேபால்
 நாற்றம் உைடய உளேவா அறியும் நறுமலேர 9

 மின்னின் ெபாலிந்த ெசவ்ேவல் வலத்தான் விழிஞத்து எதிர்ந்த
 மன்னிற்கு வானம் ெகாடுத்த ெசங்ேகால் மன்னன் வஞ்சி அன்னாய்
 நின்னின் பி ேயன் பி யினும் ஆற்ேறன் ெநடும் பைணத் ேதாள்
 ெபான்னின் பசந்து ஒளி வாட என்னாங்ெகால் புலம்புவேத 10

 அணி நிற நீள் முடி ேவந்தைர ஆற்றுக்குடி அழியத்
 துணி நிற ேவல் வலம் காட்டிய மீனவன் ெதாண்டி அன்ன
 பிணி நிற வார் குழல் ெபய் வைளத் ேதாளி நின்ைனப் பி ேயன்
 மணி நிறம் ெபான் நிறம் ஆக என் ஆவி வருந்துவேத 11

 ெபான் ஆர் புைனகழல் பூழியன் பூலந்ைதப் பூ அழிய
 மின் ஆர் அயில் ெகாண்ட ேவந்தன் விசா தன் ெவண்திைர ேமல்
 முன் நாள் முதல் அறியா வண்ணம் நின்ற பிரான் முசிறி
 அன்னாய் பி ேயன் பி யினும் ஆற்ேறன்அழுங்கற்கேவ 12
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 பா அைண இன் தமிழ் ேவந்தன் பராங்குசன் பாழி ெவன்ற
 ேவவைண ெவம் சிைலயான் வஞ்சி அன்ன இைனயல் எம் ஊர்த்
 தூ வண மாடச் சுடர் ேதாய் ெநடும் ெகாடி துன்னி நும் ஊர்
 ஆவணவதீி எல்லாம் நிழல் பாய நின்று அணவருேம 13

 திணி நிற நீள்ேதாள் அரசு உகத்ெதன்ன நைறயாற்று மின்ஆர்
 துணி நிற ேவல் ெகாண்ட ேகான் ெதாண்டி அன்னாய் துயரல் எம் ஊர்
 மணி நிற மாடத்து மாட்டிய வான் சுடர் மாைல நும் ஊர்
 அணி நிற மாளிைக ேமல் பகல் பா த்து அணவருேம 14

 ஒன்றக் கருதா வயவர் நைறயாற்றுடன் அழிந்து
 ெபான்றப் பைட ெதாட்ட ேகான் புனநாடு அைனயாய் நுமர்கள்
 குன்றத்து இைட புனம் காவல் இட்ட குரூஉச் சுடர் எம்
 மன்றத்து இைட இருள் நீக்கும் படித்து எங்கள் வாழ்பதிேய 15

 ேசல் அங்கு உளர் வயல் ேசவூர் எதிர் நின்ற ேசரலைன
 மாலம் கைடவித்த மன்னன் வேராதயன் வஞ்சி அன்ன
 ஏலம் கமழ் குழல் ஏைழ எம் ஊர் எழில் மாடத்து உச்சிச்
 சூலம் துைடக்கும் நும் ஊர் மணிமாடத் துகில் ெகாடிேய 16

 சின ேவல் வலம் ெகாண்டு ெசந்நிலத்து ஏற்ற ெதவ் ேவந்தர்கள் ேபாய்
 இன ேவய் நரல் குன்றம் ஏற என்ேறான் இரும் தண் சிலம்பின்
 புன ேவய் அைனய ெமன் ேதாளிதன் ஆகம் புணர்ந்தது எல்லம்
 கனேவ நனவாய் விடினும் எய்தாது இனிக் கண் உறேவ 17

 இருநிலம் காரணம் ஆக நைறயாற்று இகல் மைலந்த
 ெபாருநில ேவந்தைரப் ெபான் உலகு ஆள்வித்த பூ முக ேவல்
 ெபருநிலம் காவலன் ெதன் புனல் நாடு அன்ன ெபண் அணங்கின்
 திரு நலம் ேசர்ந்தது எல்லாம் கனேவ என்று சிந்திப்பேன 18

 ைகஏர் சிைல மன்னர் ஓடக் கைடயல் தன் கண் சிவந்த
 ெநய் ஆர் அயில் ெகாண்ட ேந யன் ெகால்லி ெநடும் ெபாழில்வாய்
 ைம ஏர் தடம் கண் மடந்ைத ெமல் ஆகம் புணர்ந்து எல்லாம்
 ெபாய்ேய இனி ெமய்ைம ஆயினும் இல்ைலப் புணர் திறேம 19

 ேதயத்தவர் உயிைரப் புலன் அன்று என்பர் ெசந்நிலத்ைதக்
 காயக் கனன்று எ ந்தார் மருமத்துக் கடும் கைணகள்
 பாயச் சிைல ெதாட்ட பஞ்சவன் வஞ்சிப் ைபம் பூம் ெபாழில்வாய்
 ஆயத்திைட இதுேவா தி கின்றது என் ஆருயிேர 20

 இன் உயிர் கண்டறிவார் இல்ைல என்பர் இகல் மைலந்ேதார்
 மன் உயிர் வான் ெசன்று அைடயக் கைடயல் உள் ெவன்று ைவயம்
 தன் உயிர் ேபால் நின்று தாங்கும் எம் ேகான் ெகால்லித் தாழ் ெபாழில்வாய்
 என் உயிர் ஆய்த்திைட இதுேவா நின்று இயங்குவேத 21
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 நீடிய பூந்தண் கழனி ெநல்ேவலி நகர் மைலந்தார்
 ஓடிய ஆறு கண்டு ஒண்சுடர் ைவேவல் உைற ெசறிந்த
 ஆடு இயல் யாைன அ ேகச  ெதவ்வர் ேபால் அழுங்கி
 வாடிய காரணம் என்ைன ெகால்ேலா உள்ளம் வள்ளலுக்ேக 22

 வண்டுைற வார் ெபாழில் சூழ் நைறயாற்று மன் ஓட ைவ ேவல்
 ெகாண்டு உைற நீக்கிய ெதன்னவன் கூடல் ெகாழும் தமிழின்
 ஒண் துைற ேமல் உள்ளம் ஓடியேதா அன்றி உற்றது உண்ேடா
 தண் துைறவா சிந்ைத வாடி என்னாம் ெகால் தளர்கின்றேத 23

 ெதவ்வாய் எதிர் நின்ற ேசரலர் ேகாைனச் ெசருக்கழித்துக்
 ைகவான் நிதியம் எல்லாம் உடேன கைடயல் கவர்ந்த
 ெநய்வாய் அயில் ெநடுமாறன் பைக ேபால் நிைனந்து பண்ைட
 ஒவ்வா உருவும் ெமாழியும் என்ேனா வள்ளல் உள்ளியேத 24

 அைள ஆர் அரவின் குருைள அணங்க அறிவு அழிந்து
 துைள ஆர் ெநடும் ைகக் களிறு நடுங்கித் துயர்வது ேபால்
 வைள ஆர் முைன எயில் தார் மன்னன் மாறன் வண் கூடல் அன்ன
 இைளயார் ஓருவர் அணங்க ைநந்தால் யான் நிைனகின்றேத 25

 அைல ஆர் கழல் மன்னர் ஆற்றுக்குடி அழல் ஏறச் ெசற்ற
 ெகாைல ஆர் ேவல் பைடக் ெகாற்றவன் கூடல் அன்னார் ஒருவர்
 முைலயாய் முகிழ்த்து ெமன் ேதாளாய்ப் பைணத்து முகத்து அனங்கன்
 சிைலயாய் குனித்துக் குழலாய் சுழன்றது என் சிந்ைதேய 26

 ெபாரு ெநடும் தாைனப் புல்லார்தைமப் பூலந்ைதப் பூ அழித்த
 பரு ெநடும் திண் ேதாள் பராங்குசன் ெகால்லிப் பனிவைர வாய்த்
 திரு ெநடும் பாைவ அைனயவள் ெசந்தாமைர முகத்துக்
 கரு ெநடும் கண் கண்டு மீண்டு இன்று ெசன்றது என் காதன்ைமேய 27

 ஆய்கின்ற தீம்தமிழ் ேவந்தன் அ ேகச  அணி வான்
 ேதாய்கின்ற முத்தக் குைட மன்னன் ெகால்லியம் சூழ் ெபாழில்வாய்
 ஏய்கின்ற ஆயத்திைட ஓர் இளங்ெகாடி கண்ேடன் உள்ளம்
 ேதய்கின்றது என்பது அழகியது அன்ேறா சிலம்பனுக்ேக 28

 தண்ேதன் நைற நறும் தார் மன்னர் ஆற்றுக்குடி தளரத்
 திண்ேதர் கடாய் ெசற்ற ெகாற்றவன் ெகால்லிச் ெசழும் ெபாழில்வாய்
 வண்டுஏர் நறுங்கண்ணி ஆயம் ெகாள் மாதர் மதிமுகம் நீ
 கண்டு ஏர் தள ன் நல்லார் இனியார் இக் கடலிடத்ேத 29

 விண்டு ஆர்பட விழிஞக் கடல் ேகாடி ேவல் வலங்ைகக்
 ெகாண்டான் குைட மன்னன் ெகால்லிக் குடவைரக் ெகாம்பர் ஒக்கும்
 வண்டார் குழல் மடமங்ைக மதர்ைவ ெமன்ேநாக்கம் என்ேபால்
 கண்டார் உளேரா உைரயார் பிறவி அன்ன கட்டுைரேய 30
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 விண்டு அலங்கு எ�ெகாடு ேவணாட்டு எதிர் நின்ற ேவந்து அவித்து இம்
 மண்தலம் காக்கின்ற மான்ேதர் வேராதயன் வஞ்சி அன்னாள்
 குண்டலம் ேசர்த்த மதி வால் முகத்த ெகாழும் கயல் கண்
 கண்டிலீர் கண்டால் உைரயரீ் உைரத்த இக் கட்டுைரேய 31

 மண் ெகாண்டு வாழ வலித்து வந்தார் தம் மதன் அழித்துப்
 புண் ெகாண்ட நீர் மூழ்கப் பூலந்ைத ெவன்றான் புகார் அைனய
 பண் ெகாண்ட ெசால் அம் மடந்ைத முகத்துப் ைபம் பூம் குவைள
 கண் கண்ட பின் உைரயரீ் உைரத்த இக்கட்டுைரேய 32

 வன் தாள் களிறு கடாஅ அன்று வல்லத்து மன் அவியச்
 ெசன்றான் கருங்கயல் சூட்டிய ெசன்னிச் ெசம்ெபான் வைரேபால்
 நின்றான் நிைறயும் அறிவும் கலங்கி நிைலதளரும்
 என்றால் ெதருட்ட வல்லார் இனி யார் இவ் இரு நிலத்ேத 33

 வல்லிச் சிறு மருங்குல் ெபருந் ேதாள் மடவார் வடுக்கண்
 புல்லிப் பி ந்து அறியாத மந்தாரத்து எம்ேகான் புனநாட்டு
 அல்லித் தடம் தாமைர மலேரா அவன் தண் அளியார்
 ெகால்லிக் குடவைரேயா அண்ணல் கண்டது அக் ெகாம்பிைனேய 34

 கண்டார் மகிழும் கடி கமழ் தாமைரேயா கைடயல்
 விண்டார் விழு நிதிக் குப்ைபயும் ேவழக் குழாமும் ெவன்று
 ெகாண்டான் மைழ தவழ் ெகால்லிக் குடவைரேயா உைர நின்
 ஒண் தார் அகலம் ெமலிவித்த மாதர் உைற இடேம 35

 அடி வண்ணம் தாமைர ஆடு அரவு அல்குல் அரத்த மங்ைக
 ெகாடி வண்ண நுண் இைட ெகாவ்ைவச் 
          ெசவ்வாய் ெகாங்ைகக் ேகாங் கரும்பின்
 படி வண்ணம் ெசங்ேகால் பராங்குசன் ெகால்லிப் பனிவைர வாய்
 வடி வண்ண ேவல் கண்ணினால் என்ைன வாட்டிய வாள் நுதற்ேக 36

 திருமா முகத் திங்கள் ெசங்கயல் உண்கண் ெசம்ெபான் சுணங்கு ஏர் 
 வருமா மணிச் ெசப்பிைண வானவன் கானம் உன்னக்
 குருமா ெநடுமதில் ேகாட்டாற்று அரண் ெகாண்ட ெதன்னன் கன்னிப்
 ெபருமான் வேராதயன் ெகால்லியம் சாரல் ெபண் ெகாடிக்ேக 37

 கடித்தடம் விண்ட கமலம் முகம் கமலத்து அரும்பு ஏர்
 ெபாடித்து அடங்கா முைல பூலந்ைதத் ெதம் மன்னர் பூ அழிய
 இடித்து அடங்கா உரும் ஏந்திய ேகான் ஈர்ம் ெபாழில்வாய்
 வடித் தடம் கண் இைணயால் என்ைன வாட்டிய வாள் நுதற்ேக 38

 தண்தாது அலர் கண்ணி அண்ணல் தன் உள்ளம் தளர்வு ெசய்த
 வண்டார் குழலவேள இவள் மால் நீர் மணற்றி மங்ைக
 விண்டார் உடல் குன்றம் ஏறி விழிகள் கழுது உறங்கக்
 கண்டான் ெபாதியில் அதுெவ அவன் ெசான்ன கார்ப் புனேம 39
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 சினமும் அழிந்து ெசரு இைட ேதாற்ற ெதவ் ேவந்தர்கள் ேபாய்க்
 கனவும்படி கைடயல் ெசற்ற ேவந்தன் கனம் குழலார்
 மனமுமம் வடிக்கண்ணும் தங்கு மந்தாரத்து மன்னன் ெகால்லிப்
 புனமும் இது இவேள அவன் தான் கண்ட பூங்ெகாடிேய 40

 இரு ெநடும் ேதாள் அண்ணேல ெப யான் வல்லத்து எற்ற ெதவ்வர்
 வரு ெநடும் தாைனைய வாட்டிய ேகான் ெகால்லி மால்வைர வாய்த்
 திரு ெநடும் பாைவ அைனயவள் ெசந்தாமைர முகத்துக்
 கரு ெநடும் கண் கண்டு மற்று வந்தாம் எம்ைமக் கண்ணுற்றேத 41

 ெப ய நிைலைம அவேர ெப யர் பிைற எயிற்றுக்
 க ய களிறு உந்தி வந்தார் அவியக் கைடயல் ெவன்ற
 வ ய சிைல மன்னன் மான் ேதர் வேராதயன் வஞ்சி அன்னாள்
 அ ய மலர் ெநடும் கண் கண்டு மால் அண்ணல் ஆற்றியேத 42

 மின்ேநர் ஓளி முத்த ெவண்மணல் ேமல் விைர நாறு புன்ைனப்
 ெபான்ேநர் புதுமலர் தாய்ப் ெபாறி வண்டு முரன்று புல்லா
 மன் ஏர் அழிய மணற்றி ெவன்றான் கன்னிஆர்துைறவாய்த்
 தன்ேநர் இலாத தைகத்தின்றி யான் கண்ட தாழ் ெபாழிேல 43

 களி மன்னு வண்டுளர் ைகைத வளாய்க் கண்டல் விண்டு தண்ேதன்
 துளி மன்னு ெவண் மணல் பாயினேத சுடர் ஓர் மருமான்
 அளி மன்னு ெசங்ேகால் அதிசயன் ஆற்றுக்குடியுள் ெவன்ற
 ஒளி மன்னு முத்தக் குைடமன்னன் கன்னி உயர் ெபாழிேல 44

 ேதன் உைற பூங்கண்ணிச் ேசரலன் ேசவூர் அழியச் ெசற்ற
 ஊன் உைற ைவேவல் உசிதன்தன் ைவைக உயர் மணல்ேமல்
 கான் உைறப் புன்ைனப் ெபான் ேநர் மலர் சிந்திக் கடி கமழ்ந்து
 வான் உைறத் ேதவரும் ேமவும் படித்து அங்ேகார் வார்ெபாழிேல 45

 ேமவி ஒன்னாைர ெவண்மாத்து ெவன்றான் கன்னி வழீ் ெபாழில்வாய்
 ேதவி என்றாம் நின்ைன யான் நிைனக்கின்றது ேசய யாய்
 காவி ெவன்றாய கண்ணாய் அல்ேலேயல் ஒன்று கட்டுைரயாய்
 ஆவி ெசன்றால் பின்ைன யாேரா ெபயர்ப்பர் அகலிடத்ேத 46

 திைர உைற வார் புனல் ேசவூர் ெசரு மன்னர் சீர் அழித்த
 உைர உைற தீம் தமிழ் ேவந்தன் உசிதன் ஒண் பூம் ெபாதியில்
 வைர உைற ெதய்வம் என்று எற்க அல்ைலேயல் உன் தன் வாய் திறவாய்
 விைர உைற ேகாைத உயிர் ெசல்லின் யார் பிறர் மீட்பவேர 47

 அரும்பு உைடத் ெதாங்கல் ெசங்ேகால் அ ேகச  கூடல் அன்ன
 சுரும்பு உைடக் ேகாைத நல்லாய் இவர்க்குத் துயர் ெசய்யும் என்று உன்
 ெபரும் புைடக்கண் புைதத்தாய் புைதத்தாய்க்கு நின் ேபர் ஒளி ேசர்
 கரும்பு உைடத் ேதாளும் அன்ேறா எனது உள்ளம் கலக்கியேத 48
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 ேதம் தண் ெபாழில் அணி ேசவூர் திருந்தார் திறல் அழித்த
 ேவந்தன் விசா  தன் ெதவ்வைரப் ேபால் ெமலிவிக்கும் என்று உன்
 பூம் தடம் கண் புைதத்தாய் புைதத்தாய்க்கு உன் ெபாரு வில் ெசங்ேகழ்க்
 காந்தள் விரலும் அன்ேறா எம்ைம உள்ளம் கலக்கியேத 49

 ஆமாறு அறிபவர் யாேரா விதிைய அம் தீம் தமிழ்நர்
 ேகாமான் குல மன்னர் ேகான் ெநடுமாறன் ெகால்லிச் சிலம்பில்
 ஏமாண் சிைல நுதல் ஏைழைய முன் எதிர் பட்டு அைணந்த
 தூ மாண் இரும் ெபாழிேல இன்னும் யான் ெசன்று துன்னுவேன 50

 ெபரும்பான்ைமயும் ெபறுதற்கு அ தாம் விதி ேபணி நில்லாப்
 ெபாரும் பார் அரசைர பூலந்ைத வாட்டிய ேகான் ெபாதியில்
 கரும்பு ஆர் ெமாழி மட மாதைரக் கண்ணுற்று முன் அைணந்த
 சுரும்பு ஆர் இரும் ெபாழிேல இன்னும் யான் ெசன்று துன்னுவேன 51

 துனிதான் அகல மண் காத்துத் ெதாடு ெபாறி ஆய ெகண்ைட
 பனிதாழ் வட வைர ேமல் ைவத்த பஞ்சவன் பாழி ெவன்ற
 குனி தாழ் சிைல மன்னன் கூடல் அன்னாளது கூடைலப் ேபால்
 இனிதாய் எனது உள்ளம் எல்லாம் குளிர்வித்த தீம் ெபாழிேல 52

 ேதர் மன்னு தாைன பரப்பித் ெதன் ேசவூர் ெசரு மைலந்த
 ேபார் மன்னர் தம்ைமப் புறம் கண்டு நாணிய பூம் கழல் கால்
 ஆர் மன்னு ேவல் அ ேகச  அம் தண் புகார் அைனய
 ஏர் மன்னு ேகாைதையப் ேபால் இனிதாயிற்று இவ் ஈர்ம் ெபாழிேல 53

 நீ ல் மலிந்த ெசவ்ேவல் ெநடுமாறன் ெநல்ேவலி ஒன்னார்
 ேபா ல் மலிந்த ெவம் தாைன உரம் ெகாண்ட ேகான் ெபாதியில்
 கா ல் மலிந்த ைபம் பூம் புனம் காக்கின்ற கா ைகயரீ்
 ஊ ன் ெபயரும் நும் ேபாரும் அறிய உைரமின்கேள 54

 நிதியின் கிழவன் நிலமகள் ேகள்வன் ெநல்ேவலி ஒன்னார்
 கதியின் மலிந்த ெவம் மாவும் களிறும் கவர்ந்து ெகாண்டான்
 ெபாதியில் மணிவைரப் பூம் புனம் காக்கும் புைன இைழயரீ்
 பதியின் ெபயரும் நும் ேபாரும் அறிய பகர்மின்கேள 55

 அைற ஆர் கழல் மன்னர் ஆற்றுக்குடி அமர் சாய்ந்து அழியக்
 கைற ஆர் அயில் ெகாண்ட ேகான் ெகால்லிக் கார் புனம் காக்கின்ற வான்
 பிைற ஆர் சிறு நுதல் ெபண்ணார் அமுது அன்ன ெபய் வைளயரீ்
 மைறயாது உைரமின் எமக்கு நும் ேபெராடு வாழ் பதிேய 56

 கைறயில் மலிந்த ெசவ்ேவல் வலத்தால் ெதன் கைடயல் ெவன்ற
 அைறயும் கழல் அ ேகச  அம் தண் புகார் அைனய
 பிைறயில் மலிந்த சிறு நுதல் ேபர் அமர்க்கண் மடவரீ்
 உைறயும் பதியும் நும் ேபரும் அறிய உைரமின்கேள 57
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 வருமால் புயல் வண்ைக மான் ேதர் வேராதயன் மண் அளந்த
 திருமாலவன் வஞ்சி அன்ன அம் சீரடிச் ேசயிைழயரீ்
 கருமால் வைர அன்ன ேதாற்றக் கருங்ைக ெவண் ேகாட்ட ெசங்கண்
 ெபாரு மால் களிறு ஒன்று ேபாந்தது உண்ேடா உன்தன் புனத்து அயேல 58

 கண்ணுற்று எதிர்ந்த ெதவ் ேவந்தர் பைடக் கைடயல் ெகாடி ேமல்
 விண்ணுற்ற ேகாள் உரும் ஏந்திய ேவந்தன் வியன் ெபாதியில்
 பண்ணுற்ற ேதெமாழிப் பாைவ நல்லீர் ஓர் பகழி மூழ்கப்
 புண்ணுற்ற மா ஒன்று ேபாந்தது உண்ேடா நும் புனத்து அயேல 59

 முடி உைட ேவந்தரும் மும்மத யாைனயும் ெமாய் அமருள்
 ெபாடி இைட வழீத் ெதன் பூலந்ைத ெவன்றான் புகார் அைனய
 வடி உைட ேவல் ெநடுங்கண் மடவரீ் நுங்கள் வார் புனத்தில்
 பிடியடு ேபாந்தது உண்ேடா உைரயரீ் ஓர் ெபரும் களிேற 60

 சின மாண் கடல் பைடச் ேசரலன் ெதன் நைறயாற்று வந்து
 மன மாண் பகழி ைவ ேவல் ெகாண்ட ேகான் ைவைய நாடு அைனய
 கன மாண் வன முைலக் ைக ஆர் வ  வைளக் கா ைகயரீ்
 இன மான் புகுந்ததுேவா உைரயரீ் இரும் புனத்ேத 61

 சிைல மாண் பைட மன்னர் ெசந்நிலத்து ஓட ெசரு விைளந்த
 ெகாைல மாண் அயில் மன்னன் ெதன் புனல் நாடு அன்ன ேகால் வைளயரீ்
 இைல மாண் பகழியின் ஏ உண்டு தன் இனத்தில் பி ந்ேதார்
 கைல மான் புகந்தது உண்ேடா உைரயரீ் நுங்கள் சீர புனத்ேத 62

 ெவல்லும் திறம் நிைனந்து ேதற்றார் விழிஞத்து விண் படரக்
 ெகால்லில் மலிந்த ெசவ்ேவல் ெகாைட ேவந்தன் ெகால்லிச் சாரலின் ேதன்
 புல்லும் ெபாழில் இள ேவங்ைகயின் கீழ் நின்ற பூங்குழலீர்
 ெசல்லும் ெநறி அறிெயன் உைரயரீ் நும் சிறுகுடிக்ேக 63

 தன்னும் புைரயும் மைழ உரும் ஏறு தன் தாைன முன்னால்
 துன்னும் ெகாடி மிைச ஏந்திய ேகான் ெகால்லிச் சூழ் ெபாழில்வாய்
 மின்னும் கதிர் ஒளி வாள் முகத்தீர் என் வினா உைரத்தால்
 மன்னும் சுடர் மணி ேபாந்து உகுேமா நுங்கள் வாய் அகத்ேத  64

 விைர ஆடிய கண்ணி ேவந்தன் விசா  தன் ெகால்லி விண் ேதாய்
 வைர ஆடிய புனம் காவலும் மானின் வழி வரவும்
 நிைர ஆடிய குழலாட்கும் இவற்கும் நிைனப்பின் இல்ைல
 உைர ஆடுவர் கண்ணினான் உள்ளத்து உள்ளதும் ஒன்று உளேத 65

 ெபரும் கண்ணி சூடிவந்தார் படப் பூலந்ைதப் ெபான்முடிேமல்
 இரும் கண்ணி வாைக அணிந்தான் ெபாதியல் இரும் ெபாழில்வாய்
 மருங்கண்ணி வந்த சிலம்பன் தன் கண்ணும் இவ்வாள் நுதலாள்
 கருங் கண்ணும் தம்மில் கலந்துண்டாம் இங்கு ஓர் காரணேம 66
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 ேதர் மன்னு வாள் பைட ெசந்நிலத்து ஓடச் ெசரு விைளத்த
 ேபார் மன்னன் ெதன்னன் ெபாதியில் புனமா மயில் புைரயும்
 ஏர் மன்னு கா ைக எய்தல் உண்டாம் எனின் யானும் நின் ேபால்
 நீர் மன்னும் நீல ெநடும் சுைன ஆடுவன் ேந ைழேய 67

 புண்தான் அருநிறத்து உற்றுத் ெதன் பூலந்ைதப் ேபார் மைலந்த
 ஓண் தார் அரசர் குழாமும் உடேன ஒளி வான் அைடயக்
 கண்டான் ெபாதியில் மயில் அன்ன கா ைக எய்தல் நின் ேபால்
 உண்டாம் எனில் ைதயல் ய�னும் ெசன்று ஆடுவன் ஓள் சுைனேய 68

 திருமால் அகலம் ெசஞ்சாந்து அணிந்து அன்ன ெசவ்வான் முகட்டுக்
 கருமா மலர்க்கண்ணி ைக ெதாழ ேதான்றிற்று காண் வந்து ஒன்னார்
 ெசரு மால் அரசு உகச் ெசந்நிலத்து அட்ட ெதன் தீம் தமிழ்நர்
 ெபருமான் தன் குல முதலாய பிைறக் ெகாழுந்ேத 69

 மண் தான் நிைறந்த ெபரும் புகழ் மாறன் மந்தாரம் என்னும்
 தண் தாரவன் ெகால்லித் தாழ் சுைன ஆடியதான் அகன்றாள்
 ஓள் தாமைர ேபால் முகத்தவள் நின்ெனாடு உருவம் ஒக்கும்
 வண்டு ஆர் குழலவள் வந்தால் இயங்கு வைர அணங்ேக 70

 ஆள் ெநடும் தாைனைய ஆற்றுக்குடி ெவன்ற ேகான் ெபாதியில்
 ேசண் ெநடும் குன்றத்து அருவி நின் ேச அடி ேதாய்ந்தது இல்ைல
 வாள் ெநடும் கண்ணும் சிவப்பச் ெசவ்வாயும் விளர்ப்ப வண்டு ஆர்
 தாள் ெநடும் ேபாது அைவ சூட்ட அற்ேறா அத் தடம் சுைனேய 71

 கலவா வயவர் களத்தூர் அவியக் கைண புைதத்த
 குலவு ஆர் சிைல மன்னன் ேகான் ெநடுமாறன் ெதன்கூடல் அன்ன
 இலவு ஆர் துவர் வாய் மடந்ைத நம் ஈர்ம் புனத்து இன்று கண்ேடன்
 புலவு ஆர் குருதி அைளந்த ெவம் ேகாட்டு ஓர் ெபாரு களிேற 72

 ெபாருது இவ்உலகம் எல்லாம் ெபாது நீக்கிப் புகழ் பைடத்தல்
 கருதி வந்தார் உயிர் வான் ேபாய் அைடயக் கைடயல் ெவன்ற
 ப தி ெநடு ேவல் பராங்குசன் ெகால்லிப் ைபம் பூம் புனத்துக்
 குருதி ெவண் ேகாட்டது கண்ேடன் மடந்ைத ஓர் குஞ்சரேம 73

 கந்து ஆர் அடு களிறு யாைனக் கழல் ெநடுமாறன் கன்னிக்
 ெகாந்தாடு இரும் ெபாழில்வாய்ப் பண்ைண ஆயத்துக் ேகால ெமன் பூப்
 பந்து ஆடலின் இைட ெநாந்துெகால் ைபங்குழல் ெவண்மணல் ேமல்
 வந்து ஆடலின் அடி ெநாந்துெகால் வாள்நுதல் வாடியேத 74

 ெபாருந்திய பூந்தண் புனல்தான் குைடந்துெகால் ெபன்கயிற்றுத்
 திருந்திய ஊசல் ெசன்றுஆடிெகால் ேசவூர் ெசரு அடர்ந்த
 பருந்து இவர் ெசஞ்சுடர் ெவல்ேவல் பராங்குசன் பற்றலர் ேபால்
 வருந்திய காரணம் என்ைனெகால்ேலா மற்று இவ் வாள் நுதேல 75
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 மைழயும் புைர வண்ைக வானவன் மாறன் ைம ேதாய் ெபாதியில்
 வைழயும் கமழும் மணி ெநடும் ேகாட்டு வண் சந்தனத்தின்
 தைழயும் விைர தரு கண்ணியும் ஏந்தி இத் தண் புனத்தில்
 நுைழயும் பி யல் உறான் அறிேயன் இவன் உள்ளியேத 76

 திண் பூ முக ெநடுேவல் மன்னர் ேசவூர் பட முடி ேமல்
 தண் பூ மலர் தும்ைப சூடிய தார் மன்னன் ேந  என்னும்
 வண் பூஞ்சிலம்பின் வைரப் புனம் நீங்கான் வரும் சுரும்பு ஆர்
 ஒண் பூந்தைழயும் தரும் அறிேயன் இவன் உள்ளியேத 77

 ெசறிந்தார் கருங்கழல் ெதன்னவன் ெசந்நிலத்ைதச் ெசருவில்
 மறிந்தார் புறம் கண்டு நாணிய ேகான் ெகால்லிச் சாரல் வந்த
 ெநறிந்தார் கமழ் குஞ்சியாேனாடு இவள் இைட நின்றெதல்லாம்
 அறிந்ேதன் பல நிைனந்து என்ைன ஒன்ேற இருவர் ஆருயிேர 78

 வண்ண மலர்த் ெதாங்கல் வானவன் மாறன் ைவ ேவல் முகமும்
 கண்ணும் சிவப்பக் கைடயல் ெவன்றான் கடல் நாடு அைனய
 பண்ணும் புைர ெசால் இவட்கும் இவற்கும் பல நிைனந்து இங்கு
 எண்ணும் குைற என்ைன ஒன்ேற இருவர்க்கும் இன் உயிேர 79

 படல் ஏறிய மதில் முன்று உைடப் பஞ்சவன் பாழி ெவன்ற
 அடல் ஏறு அறில் மன்னன் ெதம் முைன ேபால் ெமலிந்து ஆடவர்கள்
 கடல் ஏறிய கழி காமம் ெபருகக் கரும் பைனயின்
 மடல் ஏறுவர் மற்றும் ெசய்யாதன இல்ைல மாநிலத்ேத 80

 ெபாரு ெநடும் தாைனப் புல்லார் தம்ைமப் பூலந்ைதப் ேபார் ெதாைலத்த
 ெசரு ெநடு ெசஞ்சுடர் ேவல் ெநடுமாறன் ெதன் நாடு அைனயாய்
 அரு ெநடும் காமம் ெபருகுவதாய் விடின் ஆடவர்கள்
 கரு ெநடும் ெபண்ைணச் ெசங்ேகழ் மடல் ஊரக் கருதுவேர 81

 தலமன்னு புள்ளினம் பார்ப்பும் சிைனயும் அைவ அழிய
 உலமன்னு ேதாள் அண்ணல் ஊரக் ெகாளாய்ெகால் ஒலிதிைர சூழ்
 நில மன்னன் ேந யன் மாறன் ெநடுங்களத்து அட்ட திங்கள்
 குல மன்னன் கன்னிக் குைல வளர் ெபண்ைணக் ெகாழு முதேல 82

 அண்ணல் ெநடும் ேதர் அ ேகச  அகல் ஞாலம் அன்னாள்
 வண்ணம் ஒருவாறு எழுதினும் மா மணி வார்ந்தைனய
 தண் என் கரும் குழல் நாற்றமும் மற்று அவள்தன் நைடயும்
 பண் என் ெமாழியும் எழுத உளேவா படுச்சந்தேம 83

 களி ேசர் களிற்றுக் கழல் ெநடுமாறன் கைடயல் ெவன்ற
 ெதளி ேசர் ஒளி முத்த ெவண் குைட மன்னன் ெதன்னாடு அைனயாள்
 கிளி ேசர் ெமாழியும் கருங் குழல் நாற்றமும் ேகட்பின் ஐய
 எளிேத எழுத எழுதிப்பின் ஊர்க எழில் மடேல 84
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 வில்தான் எழுதிப் புருவக் ெகாடி என்றரீ் தாமைரயின்
 முற்றா முைக நீர் எழுதி முைல என்றரீ் ெமாய் அமருள்
 ெசற்றார் படச் ெசந்நிலத்ைத ெவன்றான் ெதன்னன் கூடல் அன்னனான்
 ெசால்தான் ஏனக் கிள்ைளேயா நீர் எழுதத் துணிகின்றேத 85

 ஓங்கும் ெபரும் புகழ் ெசங்ேகால் உசிதன் உறுகலிைய
 நீங்கும்படி நின்ற ேகான் ைவையவாய் ெநடு நீ ைடயாள்
 தாங்கும் புைணயடு தாழும் தண் பூம் புனல் வாய் ஒழுகின்
 ஆங்கும் வரும் அன்னதால் இன்ன நாள் அவள் ஆர் அருேள 86

 காடு ஆர் கரு வைரயும் கலி வானும் கைடயல் ெசன்று
 கூடார் ெசலச் ெசற்ற ேகான் ெநடுமாறன் ெதன் கூடல் அன்ன
 ஏடு ஆர் மலர்க் குழலாள் எங்கு நிற்பினும் என்ைன அன்றி
 ஆடார் புனலும் ேமல் ஊசலும் ஈது அவள் ஆர் அருேள 87

 பா மாண் தமிழுைட ேவந்தன் பராங்குசன் ெகால்லிப் ைபம் பூந்
 ேதமாந் தைழயடு கண்ணியும் ெகாண்டுச் ெசழும் புனத்தில்
 ஏ மாண் சிைல அண்ணல் வந்து நின்றார் பண்டு ேபால இன்று
 பூ மாண் குழலாய் அறிேயன் உைரப்பது ஓர் ெபாய்ம் ெமாழிெய 88

 ெகாடி ஆர் ெநடு மதில் ேகாட்டாற்று அரண் ெகாண்ட ேகான் ெபாதியில்
 கடி ஆர் புனத்து அயல் ைவகலும் காண்பல் கருத்துைரயான்
 அடி ஆர் கழலன் அலங்கலன் கண்ணியன் மண் அளந்த
 ெநடியான் சிறுவன்ெகாேலா அறிேயன் ஓர் ெநடுந்தைகேய 89

 நண்ணிய ேபார் மன்னர் வான் புக நட்டாற்று அமர் விைளத்த
 மண் இவர் ெசங்ேகால் வேராதயன் ைவைய நல் நாடு அைனயாய்
 கண்ணியன் தண்ணந் தைழயன் கழலன் கடும் சிைலயன்
 எண்ணியது யாதுெகால்ேலா அகலான் இவ் இரும் புனேம 90

 பன்னிய தீம் தமிழ் ேவந்தன் பராங்குசன் பாழி ெவன்ற
 மன்னிய சீர் மன்னன் ெகால்லி நம் வார் புனம் கட்டழித்துத்
 தின்னிய வந்த களிறு தடிந்த சிலம்பன் தந்த
 ெபான் இயல் பூண் மங்ைக வாடுபேவா மற்று இப் பூந்தைழேய 91

 அைர தரு ேமகைல அன்னம் அன்னாய் பண்டு அகத்தியன்வாய்
 உைரதரு தீம் தமிழ் ேகட்ேடான் உசிதன் ஒண் பூம் ெபாதியில்
 வைர தரு வார் புனம் ைக அகலான் வந்து மா வினவும்
 விைர தரு கண்ணியன் யாவன்ெகாேலா ஓர் விருந்தினேன 92

 ெபாரும் பார் அரசைரப் பூலந்ைத வாட்டிய ேகான் ெபாதியில்லான்
 அரும்பு ஆர் தைழயும் ெகாண்டியான் ெசான்ன 
           ெபாய்ைய ெமய் என்று அகலான்
 ெபரும்பான்ைமயும் இன்று வாராவிடான் வ ன் ேபர் அமர்க்கண்
 சுரும்பு ஆர் கருங் குழலாய் அறிேயன் இனிச் ெசால்லுவேத 93
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 ெதம்மாண்பு அழந்து ெசந்தீ மூழ்கச் ேசவூர்ச் ெசருவில் அன்று
 ெவம் மாப் பணி ெகாண்ட ேவந்தன் ெதன்னாடு அன்ன ெமல்லியலாய்
 இம் மாந்தைழயன் அலங்கலன் கண்ணியன் யாவன்ெகாேலா
 ைகம்மா வினவாய் வந்து அகலான் நம்தம் கடிப்புனேம 94

 சிைலயுைட வானவன் ேசவூர் அழியச் ெசரு அடர்த்த
 இைல உைட ேவல் ெநடுமாறன் கழன் இைறஞ்சாதவர் ேபால்
 நிைல இடு சிந்ைத ெவம் ேநாயடு இந்நீள் புனம் ைகயகலான்
 முைல இைட ேநர்பவர் ேநரும் இடம் இது ெமாய் குழேல 95

 பாடும் சிைற வண்டு அைற ெபாழில் பாழிப் பற்றா அரசர்
 ஓடும் திறம் ெகாண்ட ேகான் கன்னிக் கானல் உைற துைணேயாடு
 ஆடும் அலவன் புகழ்ந்து என்ைன ெநாக்கி அறிவு ஒழிய
 நீடு நிைனந்து ெசன்றான் ெநன்னல் ஆங்கு ஓர் ெநடும்தைகேய 96

 ெபான்றா வி  புகழ் வானவன் பூலந்ைதப் பூ அழிய
 ெவன்றான் வியன் கன்னி அன்னம் தன் ெமன் ெபாைட ெமய் அளிப்ப
 நன்றாம் இதன் ெசய்ைக என்று என்ைன ேநாக்கி நயந்து உருகி
 ெசன்றார் ஒருவர் பின் வந்து அறியார் இச் ெசழும் புனத்ேத 97

 கணி நிற ேவங்ைகயும் ெகாய்தும் கலாவம் பரப்பி நின்று
 மணி நிற மாமயில் ஆடலும் காண்டும் வல்லத்து ெவன்ற
 துணி நிற ேவல் மன்னன் ெதன்னர் பிரான் சுடர் ேதாய் ெபாதியில்
 அணி நிற மால் வைரத் தூ நீர் ஆடுதேம 98

 விைர வளர் ேவங்ைகயும் காந்தளும் ெகாய்தும் வியல் அைற ேமல்
 நிைர வளர் மா மயில் ஆடலும் காண்டும் நிகர் மைலந்தார்
 திைர வளர் பூம் புனல் ேசவூர்ப் படச் ெசற்ற ெதன்னன் ெகால்லி
 வைர வளர் மா நீர் அருவியும் ஆடுதும் வாள் நுதேல 99

 சிைல மிைச ைவத்த புலியும் கயலும் ெசன்று ஓங்கு ெசம்ெபான்
 மைல மிைச ைவத்த ெபருமான் வேராதயன் வஞ்சி அன்னாள்
 முைல மிைச ெமன் ேதாள் ேமல் கடாய்த்தன் ேமாய் பூங்குழல்
 தைல மிைச ைவத்துக் ெகாண்டாள் அண்ணல் நீ தந்த தைழேய 100

 கழுது குருதி படியக் கலிநீர்க் கைடயல் ெவன்ற
 இழுதுபடு ெநடு ேவல் மன்னன் ஈர்ம் புனல் கூடல் அன்னாள்
 ெதாழுது தைல மிைச ைவத்துக் ெகாண்டாள் வண்டும் தும்பியும் ேதன்
 ெகாழுதும் மலர் நறுந்தார் அண்ணல் நீ தந்த ெகாய் தைழேய 101

 மண்இவர் ெசங்ேகால் வேராயதன் வல்லத்து மாற்றலர்க்கு
 விண்இவர் ெசல்வம் விைளவித்த ேவந்தன் விண் ேதாய் ெபாதியில்
 கண் இவர் பூந்தண் சிலம்பு இைட வாரான்மின் காப்புைடத்தால்
 பண் இவர் வண்டு அைற ேசாைல வளாய எம் ைபம புனேம 102
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 புல்லா வயவர் நைறயாற்று அழியப் ெபாருது அழித்த
 வில்லான் விளங்கு முத்தக்குைட மன்னன் வியன் நிலத்தார்
 எல்லாம் இைறஞ்ச நின்றான் ெகால்லி மல்லல் அம் சாரல் இங்கு
 நில்லாது இயங்குமின் காப்பைடத்தய நீள் புனேம 103

 பூவலர் தண் ெபாழில் பூலந்ைதப் புல்லா அரசு அழித்த
 மாவலர்த் தாைன வேராதயன் ெகால்லி மணி வைரவாய்
 ஏவலர் திண் சிைலயார் எமர் நீங்கார் இரு ெபாழுதும்
 காவராய் நிற்பர் வாரன்நின் நீர் இக் கடிப் புனத்ேத 104

 மின்ைன மைறத்த ெசவ்ேவல் வலத்தால் விழித்துள் ஒன்னார்
 மன்ைன மைறத்த எம் ேகான் ைவைய சூழ் ெபௗவ நீர் புலவம்
 தன்ைன மைறத்து இள ஞாழல் மகழும் தண் பூந்துைறவா
 என்ைன மைறத்து இவ் இடத்திய யாதுெகால் எண்ணியேத 105

 திண் ேதர் வய மன்னர் ேசவூர் அகத்துச் ெசரு அழியக்
 கண்ேட கதிர் ேவல் ெசறித்த எம் ேகான் ெகால்லிக் கார் புனத்து
 வண்டு ஏய் நறுங் கண்ணி ெகாண்ேட குைற உற வந்ததனால்
 உண்ேட முடித்தல் எனக்கு மறப்பினும் உள் அகத்ேத 106

 ேசேய என நின்ற ெதன்னவன் ெசந்நிலத்து ஏற்ற ெதவ்வர்
 ேபாேய விசும்பு புகச் ெசற்ற ேகான் அம்தண் பூம் ெபாதியில்
 ேவேய அைனய ெமன் ேதாளிக்கு நிண் கண் ெமலி உறு ேநாய்
 நீேய உைரயாய் விைர ஆர் அலங்கல் ெநடும்தைகேய 107

 புைரத்தார் அமர் ெசய்து பூலந்ைதப் பட்ட புல்லாத மன்னர்
 குைரத்தார் குருதிப் புனல் கண்ட ெகான் ெகால்லிப் பாைவ அன்ன
 நிைரத்தார் கரு ெமன் குழலிக்கு நீேய ெநடும்துைறவா
 உைரத்தால் அழிவது உண்ேடா ெசன்று நின்று நின் உள ெமலிேவ 108

 ெபாறி ெகழு ெகண்ைட ெபான் மால் வைர ைவத்து இப் பூமி எல்லாம்
 ெநறி ெகழு ெசங்ேகால் நடாய் ெநடுமாறன் ெநல்ேவலி ெவன்றான்
 ெவறி கமழ் பூம் கன்னிக் கானல் விைளயாட்டு அயர நின்ற
 ெசறிகுழலார் பலர் யார் கண்ணேதா அண்ணல் சிந்தைனேய 109

 திைளயா எதிர் நின்ற ெதம்மன் ஆர் ேசவூர் படச் சிறு கண்
 துைள ஆர் கரும் ைகக் களிறு உந்தினான் ெதாண்டிச் சூழ் துைறவாய்
 வைள ஆர் வனமுைலயார் வண்டல் ஆடும் வ  ெநடும் கண்
 இைளயார் பலர் உளர் யார் கண்ணேதா அண்ணல் இன் அருேள 110

 மன்னன் வேராதயன் வல்லத்து ஒன்னார்கட்கு வான் ெகாடுத்த
 ெதன்னன் திருமால் கும யம் கானல் திைர ெதாகுத்த
 மின்னும் சுடர் பவளத்து அருேக விைர நாறு புன்ைன
 ெபான்னம் துகள்கள் சிந்தி வானவில் 
     ேபான்றது இப் பூந்துைறேய 111
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 கார் அணி ேசாைலக் கைடயல் இடத்துக் கறுத்து எதிர்ந்தார்
 ேதாணி தாைன சிைதவித்த ேகான் கன்னித் ெதன் துைறவாய்
 நீர் அணி ெவண் முத்தினால் இந்ெநடு மணல் ேமல் இைழத்த
 ஏர் அணி வண்டல் சிைதக்கின்றதால் இவ் ெவறி கடேல 112

 ெபான் அயர் ேவங்ைக அம் பூந்தைழ ஏந்திப் பு ந்து இலங்கு
 மின் அயல் பூணிைன வாரல் சிலம்ப விழிஞத்து ஒன்னார்
 மன்னயர் எய்த ைவ ேவல் ெகாண்ட ேவந்தன் நம் மாந்ைத அன்னாள்
 தன்னயர் தீயர் பல்கால் வருவர் இத்தண் புனத்ேத 113

 பூட்டிய மா ெநடும் ேதர் மன்னர் பூலந்ைதப் பூ அழிய
 ஓட்டிய திண் ேதர் உசிதன் ெபாதியில் உயர் வைரவாய்
 ஈட்டியர் நாயிநர் வணீயர் வாளிநர் எப்ெபாழுதும்
 ேகாட்டிய வில்லர் குறவர் நண்ணன்மின் 
   இக் ெகாய் புனத்ேத 114

 ஆடு இயல் மா ெநடும் ேதர் மன்னர் ஆற்றுக்குடி அழியக்
 ேகாடிய திண் சிைலக் ேகான் ெநடுமாறன் ெதன் கூடல் அன்னாள்
 நீடிய வார் குழல் நீலமும் சூடாள் நிைனந்து நின்றான்
 ேதாடு இயல் பூந் ெதாங்கலாய் அறிேயன் ெசன்று ெசால்லுவேத 115

 புள் புலம் பூம் புனல் பூலந்ைதப் ேபார் இைடப் பூழியர் ேகான்
 உள் புலமெபாடு ெசலச் ெசற்ற ேவந்தன் உறந்ைத அன்னாள்
 கண் புலனாய்ச் ெசல்லும் ெதய்வம் கண்டாய் கமழ் பூம் சிலம்பா
 உள்கிலன் ஆகில் எவ்வாறு ெமழிவன் இம் மாற்றங்கேள 116

 நைட மன்னும் என்று எம்ைம நீர் வந்து நண்ணன்மின் நீர் வளநாட்டு
 இைட மன்னு ெசல்வர் நுமர் எமர் பாழி இகல் அழித்த
 பைட மன்னன் ெதன் குல மாமதி ேபால் பனி முத்து இலங்கும்
 குைட மன்னர் ேகாடு உயர் ெகால்லியம் சாரல் குறவர்கேள 117

 உற்றவேர நுமக்கு ஒண் புனல் நாட்டு உயர் ெசல்வர் ெசல்லின்
 மற்று எமர் ஆய்விடின் வானவன் தானுைட மான் இைனயச்
 ெசற்று அமர் ேசவூர் புறம் கண்ட திங்கள் திருக்குலத்துக்
 ெகாற்றவன் மாறன் குடக் ெகால்லி வாழும் குறவர்கேள 118

 இைழ வளர் பூண் அண்ணல் ஈர்ம் புனல் நாடைன நீ எமேரா
 மைழ வளர் மானக் களிறு உந்தி மா நீர்க் கைடயல் ெவன்ற
 தைழ வளர் பூங் கண்ணி மூன்று உைட ேவந்தன் தண்ணம் ெபாதியில்
 குைழ வளர் ஆரத்து அருவி அம் சாரல் குறவர்கேள 119

 ேவழம் வினவுதிர் ெமன் பூந்தைழயும் ெகாணர்ந்து நிற்றரீ்
 ஆழம் உைட கருமத்தில் ேபாகீர் அைணந்து அகலீர்
 ேசாழன் சுடர்முடி வானவன் ெதன்னன் துன்னாத மன்னர்
 தாழ மைழ உரும் ஏந்திய ேகான் ெகால்லித் தண் புனத்ேத 120
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 பா உற்ற தீம் தமிழ் ேவந்தன் பராங்குசன் பாழி பற்றாக்
 ேகா உற்ற அல்லல் கண்டான் ெகால்லிச் சாரல் எம் ெகாய் புனத்துள்
 ஏ உற்ற புண்ெணாடு மான் வந்தேதா என்னும் ஈர்ம் சிலம்பா
 மா உற்ற புண் இருகிடு மருந்ேதா நின் ைக வார் தைழேய 121

 ேவனக நீண்ட கண்ணாளும் விரும்பும் சுரும்பு அறற்றத்
 ேதனக நீண்ட வண்டு ஆர் கண்ணியாய் சிறி துண்டு ெதவ்வர்
 வானகம் ஏற வல்லத்து ெவன்றான் ெகால்லி மால் வைரவாய்
 கானக வாழ்நரும் கண்டு அறிவார் இக் கமழ் தைழேய. 122

 துடி ஆர் இைட வடிேவல் கண் மடந்ைத தன் ெசால் அறிந்தால்
 கடி ஆர் கமழ் கண்ணியாய் ெகாள்வல் யான் களத்தூ ல் ெவன்ற
 அடி ஆர் இலங்கு இைல ேவல் மன்னன் வான் ஏற அணிந்த ெவன்றிக்
 ெகாடியான் மைழ வளர் ெகால்லியஞ் சாரல் இக் ெகாய் தைழேய 123

 அம் ேகழ் அலர் நறும் கண்ணியினாய் அருளித் த னும்
 எம் ேகழ் அவருக்கு இையவன ேபாலா இருஞ்சிைற வாய்
 ெவம் ேகழ் அயில் நலம் ெகாண்டவன் விண் ேதாய ெபாதியிலின்வாய்
 ெசங்ேகழ் மல ன் தளிர் இளம் பிண்டியின் தீம் தைழேய 124

 ேவ த் தடம் ெதாங்கல் அண்ணல் விருந்தா இருந்தைமயால்
 பூ த்த ெமல் முைல ஏைழ புைனயின் ெபால்லாதுெகாலாம்
 பா த்த ேவந்தர் பறந்தைலக்ேகாடி படப் ப மா
 வா த்த ேகாமான் மண நீர் மலயத்து மாந்தைழேய 125

 ஏ மாண் சிைல நுதல் ஏைழயும் ஏற்கும் இன் ேதன் அகலாப்
 பூ மாண் கமழ் கண்ணியாய் நின்றது ஒன்று உண்டு பூழியர் ேகான்
 பா மாண் தமிழின் பராங்குசன் ெகால்லிப் பனிவைரவாய்த்
 ேத மாண் ெபாழிலின் அகத்து அன்றி இத் ேதம் தைழேய 126

 ைகந்நிைலத்த சிைலயால் கைண சிந்தி கறுத்து எதிர்ந்தார்
 ெசந்நிலத்துப் பட சீறிய ேகான் ெசழும் தண் ெபாதியில்
 இந்நிலத்து இம்மைல ேமல் ஒவ்வா இரும் தண் சிலம்பா
 எம் நிலத்து எம் மைல ேமல் இச் சந்தனத்து ஈ�ர்ந் தைழேய 127

 கந்து ஆர் களிறு கடாய் ெசந்நிலத்ைதக் கறுத்து எதிர்ந்து
 வந்தார் அவிய ைவ ேவல் ெகாண்ட ேகான் கன்னிவார் துைறவாய்
 பந்து ஆர் விரலி தன் பாைவக்கு ைபம் ேபாது ஓருவர்
 தந்தார் தர அைவ ெகாண்டு அணிந்தாள் 
   இத் தடம் கண்ணிேய 128

 திண் ேபார் அரசைரச் ேசவூர் அழிவித்த ெதன்னன் நல் நீர்
 மண் ேபால் அழிக்கும் ெசங்ேகால் மன்னன் ைவைய நல் நாடு அைனயாள்
 கண் ேபால் குவைள அம் ேபாது அங்கு ஓர் காைளைய கண்டு இரப்ப
 தண் ேபாது அவன் ெகாடுத்தான் அணிந்தாள் 
    இத் தடம் கண்ணிேய  129
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 உறு கற்புைடைமயின் உள்ளும் இப் ேபைத உசிதன் ஒன்னார்
 மறுகத்திறல் உரும் ஏந்திய ேகான் ெகால்லி மால் வைரவாய்த்
 துறுகல் புனமும் சிைதத்து எங்கள் தம்ைமயும் துன்ன வந்த
 சிறு கண் களிறு கடிந்து இடர் தீர்த்த சிலம்பைனேய 130

 கனம் ேசர் முைல மங்ைக உள்ளும் இப் ேபாதும் கைடயல் ஒன்னார்
 மனம் ேசர் துயர் கண்ட வானவன் மாறன் தன் ைம ேதாய் ெபாதியில்
 பும் ேசர் திைனயும் கவர்ந்து எம்ைமப் ேபகா வைக புகுந்த
 சினம் ேசர் களிறு கடிந்து இடர் தீர்த்த சிலம்பைனேய 131

 ஓங்கிய ெவண் குைடப் ைபங்கழல் ெசங்ேகால் உசிதன் ைவைய
 வஙீ்கிய தண் புனல் *ஆடி விைளயாட்டு அயர் ெபாழுதில்
 ேதங்கிய ெதள் திைர வாங்க ஒழுகி நின் ேச இைழயாள்
 நீங்கிய ேபாது அருள் ெசய்தனன் வந்து ஓர் ெநடும் தைகேய 132
 * 'வஙீ்கிய' என்பதாலும் 'விைளயாட்டு' எனும் கூடிய 
 ெசால்லாலும் ஆடிப் ெபருக்கிைனக் குறிப்பதாகலாம்

 சில் நாள் மறந்திலம் யாமும் ெதன் ேசவூர் ெசரு மைலந்த
 மன் ஆள் ெசலச் ெசற்ற வானவன் மாறன் ைவையத் துறவாய்
 ெபான் ஆர் புனல் எம்ைம வாங்கும் ெபாழுது அங்கு ஓர் பூங்கைண ேவள்
 அன்னான் ஒருவன் அைணந்து எமக்கு ெசய்த ஆர் அருேள 133

 வண்டு ஆர் இரும் ெபாழில் வல்லத்து ெதன்னற்கு மாறு எதிர்ந்த
 விண்டார் உடலின் மறி அறுத்து ஊட்டி ெவறி அயர்ந்து
 தண் தார் முருகன் தருகின்ற ேவல தண் பூஞ்சிலம்பன்
 ஓள் தார் அகலமும் உண்ணும்ெகாேலா நின் உறு பலிேய 134

 வார் அணங்கும் கழல் வானவன் மாறன் வண் கடல் கூடல் அன்ன
 ேவர் அணங்கும் இள ெமல் முைலயாட்கு இரும் தண் சிலம்பன்
 தார் அணங்கு ஆவது அறிந்தும் ெவறியின் கண் தாழ்ந்தைமயால்
 ஆர் அணங்கு ஆயினும் ஆக இச் ெசவ்ேவள் அறிவு இலேன 135

 ெபான் அணங்கு ஈர்ம் புனல் பூலந்ைத ஒன்னார் புலால் அைளந்த
 மின் அணங்கு ஈர் இைல ேவல் ெதன்னர் ேகான் இயல் நாட்டவர் முன்
 தன் அணங்கு அன்ைம அறிந்தும் ெவறியின்கண் தாழ்ந்தைமயால்து
 மன் அணங்கு ஆயினும் ஆக இச் ெசவ்ேவள் மதி இலேன 136

 அைற வாய் அதிர் கழல் ேவந்து இகல் ஆற்றுக்குடி அழித்த
 கைற வாய் இலங்கு இைல ேவல் மன்னன் கன்னி அம் கானலின் வாய்
 இைற வாய் அணி வைளயாய் என்ைன ெகால்ேலா இரவின் எல்லாம்
 துைற வாய் இளம் புன்ைன ேமல் அன்னம் 
     ஒன்றும் துயின்றிலேவ 137

 பூ நின்ற ேவல் மன்னன் பூலந்ைத வான் புக பூட்டழித்த
 ேவல் நின்ற ெவம் சிைல ேவந்தன் இரணாந்தகன் அறியும்
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 பால் நின்ற இன் தமிழ் அன்ன நல்லாய் நம்ைம ைபங் கானலின்வாய்த்
 தூய் நின்ற ெமன் சிறகு அன்னம் இன்று 
     ஒன்றும் துயின்றிலேவ 138

 ஒளி ஆர் திரு நுதலாைள எளியள் என்று உன்னி வந்து
 விளியா வரும் துயர் ெசய்தைமயால் விழிஞத்து ெவன்ற
 களி ஆர் களிற்றுக் கழல் ெநடுமாறன் கடி முைன ேமல்
 ெதளியா வயவ ல் ேதய்வாய் அளிய என் சிந்தைனேய 139

 ஏர்ஆர் குழல் மடவாைள எளியள் என்று உன்னி வந்து
 தீரா விழுமம் தந்தாய் ெதன்னன் ேசவூர் ெசரு அடர்த்த
 கார் ஆர் களிற்றுக் கழல் மன்னன் மாறன் கழல் பணிந்து
 ேசரா வயவ ல் ேதய்வாய் அளிய என் சிந்தைனேய 140

 மருள் ேபால சிைற வண்டு பாட நிலவு அன்ன வார் மணல் ேமல்
 இருள் ேபால் ெகாழு நிழல் பாய் அறிந்தார்கட்கு இன் தீம் தமிழின்
 ெபாருள் ேபால் இனிதாய்ப் புகழ் மன்னன் மாறன் ெபாதியிலின் ேகான்
 அருள் ேபால் குளிர்ந்து அன்னமும் துன்னும் நீர்த்து எங்கள் ஆடு இடேம ௧௪௧

 காவி அம் தண் துைற சூழ்ந்து கைடயல் கறுத்தவர் ேமல்
 தூவி அம்பு எய்தவன் ெதாண்டி வண்டார் புன்ைனத் தூமலர்கள்
 தாவிய ெவண் மணற்றாய் அறிந்தார் கட்குத் தண் தமிழின்
 ஆவியும் ேபால இனிதாய் உளது எங்கள் ஆடு இடேம 142

 அம் சிைற வண்டு அைற காந்தளம் ெசம் ேபாது ெசன்றி யான் தருவன்
 பஞ்சு உைற ேதர் அல்குலாய் வரற்பாற்று அன்று பாழி ஒன்னார்
 ெநஞ்சு உைறயாச் ெசற்ற ேவல் மன்னன் ேந  ெநடு வைரவாய்
 மஞ்சு உைற ேசாைல வளாய் ெதய்வம் ேமவும் வைர அகேம 143

 நீ வி  ேகாைத இங்ேக நில் நின்னால் வரற்பாலது அன்று
 தீ வி  காந்தள் ெசன்றி யான் தருவன் ெதய்வம் அங்குைடத்தால்
 பூ வி  வார் ெபாழில் பூலந்ைத வானவன் பூ அழித்த தானவன்
 மாவி  தாைன எம் ேகான் ெகால்லி சூழ்ந்த வைர அகேம 144

 ெபாருமா மணிமுடி மன்னைரப் பூலந்ைத பூ அழித்த
 குரு மா மணிவண்ணன் ேகான் ெநடுமாறன் கும  முந்நீர்
 அருமா மணி திகழ் கானலின்வாய் வந்து அகன்ற ெகாண்கன்
 திருமா மணி ேதெராடு ெசன்றது என் சிந்தைனேய 145

 அன்னம் புைரயும் நைடயாள் புலம் ெபய்த அத்தம் என்னும்
 ெபான் அம் சிலம்பு கதிேரான் மைறதலும் ேபாயினவால்
 ெதன்னன் திருமால் கழல் ெநடுமாறன் திருந்து ெசங்ேகால்
 மன்னன் கும க் கரும் கழி ேமய்ந்த வண்டானங்கேள 146

 ெபாருங் கழல் மாறன் புல்லா மன்னர் பூலந்ைதப் பூங்குருதி
 மருங்கழி நீர் மூழ்கக் கண்ட எம் ேகான் கானல் வண்டு ஆர்
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 கரும் கழி ேமய்ந்த ெசங்கால் ெவள்ைள அன்னம் கதிெராடும் தம்
 ெபரும் கழி காதன்ைம நீங்கி இவனில் பி ந்தனேவ 147

 ேமயின் தம் ெபைடயடும் எம் ெமல்லியலாைள ெவம் தீப்
 பாயின மாைலக்குக் காட்டிக் ெகாடுத்து பரந்து மண் ேமல்
 ஆயின சீர் அ ேகச க்கு அன்று அளநாட்டுைடந்து
 ேபாயின ெதவ்வ ன் ேபாயின கானலில் புள் இனேம 148

 நீர் வண்ணன் ெவண் திைர ேமல் நின்ற ேவந்தன் ெநல்ேவலி ஒன்னார்
 ேபார் வண்ணம் வாட்டிய பூழியன் பூந்தண் குருந்து ஒசித்த
 கார் வண்ணன் ேபால் வண்ணன் காவி  நாடு அன்ன கா ைகயாள்
 ஏர் வண்ணம் ேநாக்கி நின்று என்ைனயும் 
   ேநாக்கினள் எம் மைனேய 149

 உளம் மைலயாைம திருத்தி ெபாருவான் உடன்று எழுந்தார்
 களம் மைலயாைமக் கைடயல் ெவன்றான் கடல் தாைன அன்ன
 வள முைல வால் முறுவல் ைதயல் ஆகத்து வந்து அரும்பும்
 இள முைல ேநாக்கி நின்று என்ைனயும் 
   ேநாக்கினன் எம் மைனேய 150

 ெசயல் மன்னும் ஆவது ெசால்லாய் சிலம்ப ெதன் பாழி ெவன்ற
 கயல் மன்னு ெவல் ெகாடிக் காவலன் மாறன் கடி முைன ேமல்
 அயல் மன்னர் ேபால் ெகாய்து மாள்கின்றதால் அணி வான் உ ஞ்சும்
 புயல் மன்னு ேகாட்ட மணி வைரச் சாரல் எம் பூம் புனேம 151

 என் ஏர் அழியா வைக என்ைன ெவற்ப இருஞ்சிைற வாய்
 மன் ஏர் அழிய ெவன்றான் முைன ேபால் ெகாய்து மாள்கின்றதால்
 மின் ஏர் திகழும் மைழ கால் கழிய வியல் அைற வாய்ப்
 ெபான் ேநர் திகழும் அணி வைரச் சாரல் புனத் திைனேய 152

 திைர ஆர் குருதிப் புனல் மூழ்கச் ெசந்நிலத்து அன்று ெவன்ற
 உைர ஆர் ெபரும் புகழ் ெசங்ேகால் உசிதன் ஒள் பூம் ெபாதியில்
 வைர ஆர் திைனப் புனம் கால் ெகாய்ய நல் நாள் வைரந்து நின்ற
 விைர ஆர் மலர் இயல் ேவங்காய் நினக்கு விைட இல்ைலேய 153

 வான் உைடயான் முடிேமல் வைள* எற்றியும் வஞ்சியர் தம்
 ேகான் உைடயாப் பைட ேகாட்டாற்று அழிவித்தும் ெகாண்ட ெவன்றி
 தான் உைடயான் சத்ரு துரந்தரன் ெபான் வைர ேமல்
 மீன் உைடயான் ெகால்லி ேவங்காய் நினக்கு விைட இல்ைலேய 154
 * இந்திரன் முடி ேமல் வைள எறிந்த 'திருவிைளயாடல்'

 நன்று ெசய்தாம் அல்லம் நல் நுதலாய் நைறயாற்று ெவம் ேபார்
 நின்று ெசய்தார் உந்தி வந்த ெநடும் ைகக் களிற்று உடலால்
 குன்று ெசய்தான் ெகால்லி ேவங்ைகைய ெமல் அரும்பாய்க் ெகாய்தல்
 அன்று ெசய்தாம் எனில் நிற்பது அன்ேறா நம் அகல் புனேம 155
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 உலம் புைன ேதாள் மன்னர் கூட வல்லத்து அட்டவர் உ ைம
 கலம் புைன ேகாைதயர் அல்லல் கண்டான் ெகால்லிச் சாரல் நண்ணி
 வலம் புைன வில்ேலாடு அருவிப் புனம் கண்டு வாடி நின்றால்
 சிலம்பைன ைநயற்க என்னும்ெகால் ேவங்ைகச் 
     ெசழும் ெபாழிேல 156

 ெபாரும் கண்ணி சூடி வந்தார் படப் பூலந்ைதப் ெபான் முடி ேமல்
 இரும் கண்ணி வாைக அணிந்த எம் ேகான் ெகால்லி ஈர்ம் சிலம்பில்
 கரும் கண்ணி காக்கின்ற ைபம் புனம் கால் ேதாய் நாள் வைரந்த
 ெபரும் கண்ணியைரப் ெபான் ேவங்ைக என்ேறா 
     இன்னும் ேபசுவேத 157

 ைபந்நின்ற ஆடு அரவு ஏர் அல்குலாள் ெசல்ல நாள் பணித்த
 இந்நின்ற ேவங்ைக குைறயாது இளம் சந்தனம் குைறத்தார்
 ெமய்ந்நின்ற ெசங்ேகால் விைனயசரத்தன் விண் ேதாய் ெபாதியில்
 ைமந்நின்ற சாரல் வைர அக வாணர் மடவியேர 158

 ெநய் ஒன்று ேவல் ெநடுமாறன் ெதன் நாடு அன்ன ேந ைழ இம்
 ைம ஒன்று வாள் கண் மடந்ைத திறத்து இட்ட அறம் தி ந்து
 ெபாய் ஒன்று நின் கண் நிகழும் என்றால் பின்ைனப் பூம் சிலம்பா
 ெமய் ஒன்றும் இன்றி ஒழியும் ெகால்ேலா இவ் இயல் இடேம 159

 திைரப் பால் இரும் புனல் ேசவூர் எதிர் நின்ற ேசரலன் ேகான்
 வைரப் பால் அைடயச் ெசற்றான் ைவைய அன்னாள் திறத்து வண்டு ஆர்
 விைரப் பாய் நறுங் கண்ணியாய் ெபாய்ைம 
   நீ ெசால்லின் ெமய்ம்ைம என்பது
 உைரப்பார் பிறர் இனி யாவர் ெகால்ேலா 
    இவ் உலகின் உள்ேள 160

 வந்து அணங்கா மன்னர் ேதய முன்னாள் மைழேய அயர்த்த
 கந்து அணங்கா மத யாைனக் கழல் மன்னன் கார் ெபாதியில்
 சந்தனம் சாய்ந்து ெசங்காந்தளம் பூத்து அழல் ேபால் வி யும்
 ெகாந்து அணங்கு ஈர்ம் பிண்டி யாம் 
   விைளயாடும் குளிர் ெபாழிேல 161

 காந்தளம் ேபாது எம் கரும் குழல் ேபால் கைடயல் ஒன்னார்
 தாம் தளர்ந்து ஓட ைவ ேவல் ெகாண்ட ேவந்தன் தண்ணம் ெபாதியில்
 சார்ந்து எம் சாந்தம் விைளயாடு இடமும் தைள அவிழும்
 பூந்தளம் பிண்டி எ  ேபால் வி யும் ெபாழில் அகேம 162

 அணி நிற மாப் பகடு உந்தி வந்தார் வல்லத்து அன்று அவிய
 துணி நிற ேவல் ெகாண்ட ேகான் ெகால்லிச் சாரலின் சூழ் ெபாழில்வாய்
 மணி நிற மா மயில் என்ைன ெகால் ெபான் ஏர் மலர் துைதந்த
 கணி நிற ேவங்ைகயின் ேமல் துயிலாது கலங்கினேவ  163
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 கயில் ெகாண்ட வார் கழல் ேபார் மன்னர் ஓட கைடயல் கண் ேவந்து
 அயில் ெகாண்ட ேகான் அ ேகச  ெகால்லி அரு வைரவாய்
 பயில் வண்டும் ேதனும் பண் ேபால் முரலும் பூம் ெபாழில்வாய்
 துயில் ெகாண்டில துைணேயாடும் என் ெசய்தன ேதாைககேள 164

 ஆழிக் கடல் ைவயம் காக்கின்ற ேகான் அ ேகச  ெதன்
 பாழிப் பைக ெசற்ற பஞ்சவன் வஞ்சிப் ைபம் பூம் புறவில்
 பூழிப் புற மஞ்ைஞ அன்ன நல்லாய் ெகாள் கம்ேபா துதிேயல்
 தாழிக் குவைள நின் கண் ேபால் வி யும் தட மலேர 165

 விைளக்கின்ற பல் புகழ் ேவந்தன் விசா தன் விண்டு எதிர்ந்து
 திைளக்கின்ற மன்னைரச் ேசவூர் அழித்தவன் தீம் தமிழ் ேபால்
 வைளக்கு ஒன்று ைக மங்ைகயாய் ெசன்று ேகாடும் நின் வாயுள் வந்து
 முைளக்கின்ற முள் எயிற்று ஏர் ெகாண்ட அரும்பின் முல்ைலகேள  166

 பலராய் எதிர் நின்று பாழிப் பட்டார் தங்கள் ைபம் நிணம் வாய்
 புலரா அகம்புைட ேவல் மன்னன் ேவம்ெபாடு ேபாந்தணிந்த
 மலர் ஆர் மணி முடி மான் ேதர் வேராதயன் வஞ்சி அன்னாட்கு
 அலராய் விைளகின்றதால் அண்ணல் நீ ெசய்த ஆர் அருேள 167

 ெபாருள் தான் என நின்ற மானதன் பூலந்ைதத் ேதாற்றுப் புல்லார்
 இருள் தான் அைட குன்றம் ஏற என்ேறான் கன்னி ஈர்ம் ெபாழில்வாய்
 மருள் தான் என வண்டு பாடும் தண் தார் அண்ணல் வந்து ெசய்த
 அருள் தான் அலராய் விைளகின்றதால் மற்று இவ் ஆயிைழக்ேக  168

 நீர் அணி ேவலி ெநடுங்களத்து ஒன்னார் நிணம் அைளந்த
 ேபார் அணி ேவல் மன்னன் கன்னி அன்னாள் ெபான் அணிவான்
 கார் அணி வார் முரசு ஆர்ப்பப் பிறரும் கருதி வந்தார்
 வார் அணி பூங்குழல் அண்ணல் என் ஆகி வலிக்கின்றேத  169

 ேவைலத் துைளத்த கண் ஏைழ திறத்தின்று விண் உ ஞ்சும்
 ேசாைலச் சிலம்ப துணி ஒன்று அறிந்து சுடரும் முத்த
 மாைலக் குைட மன்னன் வாள் ெநடுமாறன் வண் கூடலின் வாய்க்
 காைலத் திருமைன முற்றத்து இயம்பும் கடி முரேச 170

 ேபார் மலி ெதவ்வைரப் பூலந்ைத ெவன்றான் புகார் அைனய
 வார் மலி ெகாங்ைக மடந்ைதைய ேவறு ஓர் மணம் கருதித்
 தார் மலி வார் முரசு ஆர்ப்ப பிறரும் கருதி வந்தார்
 ஏர் மலி தார் அண்ணல் என்ேனா இதன் திறத்துஎண்ணுவேத 171

 ேவயும் புைரயும் ெமன் ேதாளி திறத்தின்று எல்ைலயுள் விண்
 ேதாயும் சிலம்ப துணி ஒன்று அறிந்து ெதால் நூல் புலவர்
 ஆயும் தமிழ் அ ேகச  கூடல் அகல் நகர் வாய்
 ஏயும் திரு மைன முற்றத்து இயம்பும் எறி முரேச 172
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 குன்று ஒத்த யாைன ெசங்ேகால் ெநடுமாறன் ெதன் கூடல் அன்ன
 ெமன் ெதாத்து அணி குழல் ஏைழ திறத்து விைளவு அறிந்ேத
 இன்று ஒத்தது ஒன்று துணி நீ சிலம்ப அன்றாயின் எம் ஊர்
 மன்றத்து நின்று முழங்கும் ெகால் நாைள மணமுரேச 173

 நலம் பு  ெதய்வம் அன்னாய் ெசய்வது என் நைறயாற்று ெவன்ற
 உலம் பு  ேதாள் மன்னன் ெதன் புனல் நாட்டு ஒருவற்கு இையந்து
 குலம் பு  ேகாைதையக் காப்பு அணிந்தார் ெகாடி மாட முன்றில்
 வலம்பு ேயாடு முழங்கும் ெகால் நாைள மணமுரேச 174

 என்னால் இது ெசய்க என்று என் ெசால்லலாம் இகல் பாழி ெவன்ற
 மின் ஆர் அயில் பைடச் ெசங்ேகால் விசா  தன் வஙீ்கு ஒலி நீர்த்
 ெதன் நாடு எனினும் ெகாள்ளார் விைலயாய்த் தமர் சீர் ெசய் வண்டு
 முன்நாள் மலர் ஒன்று அைணயும் கண் ஏைழ முகிழ் முைலக்ேக  175

 மால் புைர யாைன மணி முடி மாறன் மாண்பாய் நிழற்றும்
 பால் புைர ெவண் குைடத் ெதன்னன் பறந்தைலக்ேகாடி ெவன்ற
 ேசல் புைர ெவம்ைம அம் கானம் எனினும் அவ் ேவந்தன் ெசய்ய
 ேகால் புைரத் தன்ைமய ஆம் நும்ெமாடு ஏகின் இக் ெகாம்பினுக்ேக  176

 கழல் அணி ேபார் மன்னர் கான் நீர்க் கைடயல் படக் கடந்த
 தழல் அணி ேவல் மன்னன் சத்ருதுரந்தரன் தன் முைன ேபான்று
 அழல் அணி ெவம்ைமய ஆயினும் கானம் அவன் குைடயின்
 நிழல் அணி தன்ைமய ஆம் நும்ெமாடு ஏகின் எம் ேந ைழக்ேக  177

 ஏணும் இகலும் அழிந்து ெதவ் ேவந்தர் எல்லாம் இைறஞ்சிக்
 காணும் கழல் ெநடுமாறன் ெசங்ேகால் நின்று காக்கும் மண் ேமல்
 ேசணும் அகலாது உடன் என்ேனாடு ஓடித் தி ந்து வந்த
 நாணும் அழியத்தகு கற்பு ேமம்பட ைநகின்றேத 178

 பாயப் புரவி கடாய் வந்து பாழிப் பைக மைலந்தார்
 ேதயச் சிைல ெதாட்ட ெதன்னவன் ேதம் தண் ெபாதியிலின்வாய்
 ேவய் ஒத்த ேதாளி நும்ெமாடு வரவு விரும்பவும் தன்
 ஆயத்தவைர நிைனந்து கண்ணரீ் ெகாண்டு அலமந்தேவ 179

 ெகாங்ைக தள னும் கூந்தல் நைரப்பினும் ஏந்தல் மற்று இவ்
 அங்ைக அைடக்கலம் என்ேற கருதி அருள்க கண்டாய்
 கங்ைக மணாளன் கலிமதனன் கடிமா மணற்றி
 மங்ைக அமர் அட்ட ேகான் ைவைய நாடு அன்ன மாதைரேய 180

 ெமன்முைல வழீினும் கூந்தல் நைரப்பினும் விண் உ ஞ்சும்
 நல் மைலநாட இகழல் கண்டாய் நைறயாற்றில் ெவன்ற
 வில் மலி தாைன ெநடும் ேதர் விசா தன் ேவந்தன் ெபம்மான்
 ெகால் மலி ேவல் ெநடும் கண்ணிைணப் ேபைதக் ெகாடியிைனேய 181
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 பண் தான் அைனய ெசால்லாய் ைபய ஏகு பறந்தைலவாய்
 விண்டார் படச் ெசற்ற ேகான் ைவைய சூழ் வியல் நாட்டகம் ேபால்
 வண்டு ஆர் ெபாழிலும் மணி அறல் யாறும் மருங்கு அைணந்து
 கண்டார் மகிழும் தைகைமயது யாம் ெசல்லும் கானகேம 182

 சிறிய ைபங் கண் களிறு ஊர்ந்து ெதன் பாழியில் ெசற்று அதிர்ந்தார்
 மறிய ைவ ேவல் ெகாண்ட ெதன்னவன் ைவைய நல் நாட்டகம் ேபால்
 முறிய ைபம் ேபாதுகள் ேமல் வண்டு பாடி முருகு உயிர்க்கும்
 நறிய ைபங் கானம் ைநயாது நடக்க என் நல் நுதேல 183

 அைல மன்னு ைபங் கழல் ெசங்ேகால் அ ேகச  அளிஆர்
 இைல மன்னு மாைல முத்தக் குைடயான் இகல் ேவந்தைரப் ேபால்
 மைல மன்னு ெவய்ேயான் மைறந்தனன் மாது ெமல்ல வாடி ைநந்தாள்
 சிைல மன்னு ேதாள் அண்ணல் ேசர்ந்தைன ெசல் எம் சிறுகுடிக்ேக  184

 நின்று ஆங்கு எதிர்ந்தார் குருதியுள் ஆழ ெநடுங்களத்து
 ெவன்றான் விசா தன் கூடல் அன்னாளும் மிக ெமலிந்தாள்
 குன்று ஆர் சுடேரான் மைறந்தனன் கூர் ேவல் விடைல தங்கிச்
 ெசன்றால் அழிவது உண்ேடா அணித்தால் எம் சிறுகுடிேய 185

 நீயும் இவளும் இன்ேற ெசன்று ேசர்திர் ெநல்ேவலி ஒன்னார்
 ேதயும்படி ெசற்றவன் ெதன்னன் ெதன் புனல் நாட்டு இைளயர்
 வாயும் முகமும் மலர்ந்த கமல மணித் தடத்துப்
 பாயும் கயல் அவர் கண் ேபால் பிறழும் பழனங்கேள 186

 ஒள் முத்த வார் கழல் ைக தந்து என் ஊறா வறு முைலயின்
 கண் முத்தம் ெகாண்டும் முயங்கிற்று எல்லாம் கரு ெவம் கைழ ேபாய்
 விண் முத்த நீள் சுரம் ெசல்லியேவா விழிஞத்து ெவன்ற
 தண் முத்த ெவண் குைடயான் தமிழ் நாடு அன்ன தாழ் குழேல  187

 ேவடகம் ேசர்ந்த ெவம் கானம் விடைலயின் பின் ெமல் அடி ேமல்
 பாடகம் தாங்கி நடந்தது எவ்வாறு ெகால் பாழி ெவன்ற
 ேகாடக நீள்குடிக் ேகான் ெநடுமாறன் ெதன் கூடலின்வாய்
 ஆடக மாடம் கடந்து அறியாத என் ஆரணங்ேக 188

 நளி முத்த ெவண் மணல் ேமலும் பனிப்பன நண்பன் பின் ேபாய்
 முளி உற்ற கானம் இறந்தன ேபாலும் நிறமும் திகழும்
 ஓளி முத்த ெவண் குைடச் ெசங்ேகால் உசிதன் உறந்ைத அன்ன
 ெதளி முத்த வால் முறுவல் சிறியாள் தன் சிலம்படிேய 189

 மைழ ெகழு கார் வண் ைக வானவன் மாறன் வண் கூடல் அன்ன
 விைழ ெகழு ெகாங்ைக என் ேபைத ஓர் ஏதிலேனாடு இையந்துக்
 கைழ ெகழு குன்றம் கடப்பவும் நீ கண்டு நின்றைனேய
 தைழ ெகழு பாைவ பலவும் வளர்கின்ற தண் குரேவ 190
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 நிைனப்ப அரும் புண்ணியம் ெசய்தாய் குரேவ ெநடுங்களத்து
 விைனப் ெபாலி மால் களிறு உந்தி ெவன்றான் வியல் நாட்டகத்தார்
 மைனப் ெபாலி பாைவ பயந்ேதன் வருந்தவும் நீ கடத்துள்
 எைனப் பல பாைவ பயந்தும் எய்தாய் ஒர் இரும் துயேர 191

 வில்லவன் தாைன நைறயாற்று அழிந்து விண் ஏற ெவன்ற
 வல்லவன் மாறன் எம் ேகான் முைன ேபால் சுரம் வாள் நுதலாள்
 ெசல்ல அவன் பின் ெசன்ற ஆறு ேபாழ்து என்குச் ெசல்லுேம
 பல்லவம் ஆக்கித் தன் பாைவ வளர்க்கின்ற ைபங் குரேவ 192

 வில்லான் விறல் அடி ேமலன ெபான் கழல் ெவண் முத்தன்ன
 பல் ஆள் விைன அடி ேமலன பாடகம் பஞ்சவர்க்கு
 ெநல் ஆர் கழனி ெநடுங்களத்து அன்று நிகர் மைலந்த
 புல்லாதவர் யார் ெகால் அரும் சுரம் ேபாந்தவேர 193

 நிழல் ஆர் குைடயடு தண்ணரீ் கரகம் ெநறிப்பட ெகாண்டு
 அழல் ஆர் அரும் சுரத்து ஊடு வருகின்ற அந்தணிர்காள்
 கழலான் ஒருவன் பின் ெசங்ேகால் கலிமதனன் பைக ேபால்
 குழலாள் ஒருத்தி ெசன்றனேளா உைரமின் இக்குன்று இடத்ேத 194

 குைட ஆர் நிழல் ேசர உறி ேசர் கரகத்ெதாடு குன்றிடத்து
 நைடயால் ெமலிந்து வருகின்ற அந்தணிர் ஞாலம் எல்லாம்
 உைடயான் ஒளி ேவல் உசிதன் ெதன் கூடல் ஒள் தீம் தமிழ் ேபால்
 இைடயாள் விடைல பின் ெசன்றனேளா இவ் இரும் சுரத்ேத 195

 ெசறி கழல் ேவந்தைரச் ேசவூர் அமர் ெவன்ற ெதன்னன் ெசய்ய
 ெநறி ெகழு ேகான் ெநடுமாறன் முைன ேபால் ெநடும் சுரத்து
 ெவறி கமழ் ேகாைத இங்ேக நின்றது இ�தாம் விடைல தன்ைகப்
 ெபாறி ெகழு திண் சிைல வாளியின் எய்த ெபாரு களிேற 196

 ெகாடு வில் பைட மன்னர் ேகாட்டாற்று அழியக் கைண உைதத்த
 ெநடு வில் தடக்ைக எம் ேகான் ெநடுமாறன் தன் ேந  முன்னால்
 இடு வில் புருவத்தவள் நின்ற சூழல் இது உதுவாம்
 கடு வில் ெதாடு கைணயால் அண்ணல் எய்த கதக் களிேற 197

 ஆைளயும் சீறும் களிற்று அ ேகச  ெதவ்வைரப் ேபால்
 காைளயும் கா ைகயும் கடம் ெசன்று இன்று காண்பர் ெவம் ேகழ்
 வாைளயும் ெசங்கண் வராலும் மடல் இளம் ெதங்கு உகுத்த
 பாைள அம் ேதறல் பருகிக் களிக்கும் பழனங்கேள 198

 நகு வாயன பல ெபய்துற்ற நட்டாற்று அருவைர ேபான்று
 உகு வாய் மதக் களிறு உந்தி ெவன்றான் மனம் ேபான்று உயர்ந்த
 ெதாகு வாயன சுைன ேசர் குன்றம் நீங்கலும் துன்னுவர் ேபாய்ப்
 பகு வாயன பல வாைளகள் பாயும் பழனங்கேள 199
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 கட வைர காதலெனாடு கடந்த கயல் ெநடுங்கண்
 பட அரவு அல்குல் அம் பாைவக்கு இரங்கல்மின் பண்டு ெகண்ைட
 வட வைர ேமல் ைவத்த வானவன் மாறன் மைலயம் என்னும்
 தட வைர தாேன அணிந்து அறியாது தண் சந்தனேம 200

 ெவம் நீர் அரும் சுரம் காைளயின் பின் ெசன்றதும் ெமல்லியல் மாட்டு
 இந்நீர்ைமயரீ் இரங்கல்மின் நைறயாற்று இகல் அரசர்
 தந்நீர் அழிவித்த சத்ருதுரந்தரன் தண் கும
 முந்நீர் பயந்தார் அணிவார் பிறர் என்ப முத்தங்கேள 201

 ெநடும் கடல் ேவல் ெநடுமாறன் ெநடுங்களத்து அன்று ெவன்றான்
 ெபருங் கடல் ஞாலத்துள் ெபண் பிறந்தார் தம் ெபற்றார்க்கு உதவார்
 இருங் கடல் ேபால் துயர் எய்தல்மின் ஈர்ந்தன என்று முந்நீர்க்
 கரும் கடல் ெவண் சங்கு அணிந்து அறியா தண் கதிர் முத்தேம 202

 ெசம்ைமத் தனிக் ேகால் திறல் மன்னன் ேசவூர் ெசரு மைலந்தார்
 தம்ைமப் புறம் கண்ட சத்ருதுரந்தரன் தம் முைன ேபால்
 ெவம்ைமச் சுரம் வருகின்றனள் என்று விைரந்து ெசல்வரீ்
 அம்ைமத் தடம் கண் என் ஆயத்தவருக்கு அறிமின்கேள 203

 ேகாடு அ ல் நீள் மதில் ேகாட்டாற்று அரண் விட்டுக் குன்று அகம் ேசர்
 காடு அ ல் ேவந்தர் ெசலச் ெசற்ற மன்னன் ைக ேவலின் ெவய்ய
 ேவடர் இல் ெவம் சுரம் மீண்டனள் என்று விைரந்து ெசல்வரீ்
 ஓடு அ  வாள் கண் என் ஆயத்தவருக்கு உைரமின்கேள 204

 அங்கண் மலர்த் தார் அ ேகச  ெதன்னர் ேகான் அயில் ேபால்
 ெவங்கண் ெநடும் சுரம் மீண்ட விடைல ெகடல் அரும் சீர்
 நங்கள் மைனக்ேக வரல் நல்குேமா ெசல்லு ேவல அல்கி
 தங்கள் மைனக்ேக உய்க்குேமா உைரயாம் மற்று என் ேபைதேய 205

 உருமிைன நீள்ெகாடி ேமல் ெகாண்ட ெசங்ேகால் உசிதன் எம் ேகான்
 ெசரு முைன ேபால் சுரம் நீண்ட விடைல எம் தீதில் ெசல்வத்
 திரு மைனக்ேக நல்கும் ெகால்ேலா வதுைவ ெசயத் தன்
 ெபரு மைனக்ேக உய்க்குேமா உைரயாம் மற்று என் ேபைதேய 206

 தாைள வணங்காதவர் படச் சங்கமங்ைக தன்
 வாைள வலம் ெகாண்ட மாறன் இவ் ைவயத்தவர் மகிழ
 நாைள நம் இல்லுள் வதுைவ அயர்தர நல்கும் ெகால்ேலா
 காைளைய ஈன்று கடன் அறி நல் ெநஞ்சின் கா ைகேய  207

 ைம ஏறிய ெபாழில் மா நீர்க் கைடயல் மன் ஓட ெவன்றான்
 ெமய் ஏறிய சீர் மதுைர விழவிைனப் ேபால் நம் இல்லுள்
 ெநய் ஏர் குழலி வதுைவ அயர்தர ேநரும் ெகால்ேலா
 ெபாய்ேய பு ந்த அக் காைளைய ஈன்ற ெபாலங் குைழேய  208

25



 மின் தான் அைனய விளங்கு ஒளி ேவெலாடு ெவண்டைர ேமல்
 நின்றான் நிைல மன்னன் ேந யன் மாறன் இகல் முைன ேபால்
 ெகான்று ஆறைலக்கும் சுரம் என்பர் நீங்கலும் ேகால் வைளகள்
 ெசன்றால் அது பி து ஆக இவ் ஊரவர் சிந்திப்பேர  209

 இகேல பு ந்து எதிர் நின்ற ெதவ் ேவந்தர் இருஞ்சிைற வான்
 புகேல பு ய என்றான் கன்னி அன்னாய் புலம்பு உறு ேநாய்
 மிகேல பு கின்றது கண்டும் இன்று இவ் வியன் கழி வாய்ப்
 பகேல பு ந்து இைர ேதர்கின்ற நாணாப் பறைவகேள 210

 அடு மைலேபால் களி யாைன அ ேகச  உலகின்
 வடு மைலயாத ெசங்ேகால் மன்னன் வஞ்சி அன்னாய் மகிழ்ந்து
 படு மைலேபால் வண்டு பாடிச் ெசங்காந்தள் ைபந் ேதன் பருகும்
 ெநடு மைல நாடைன நீங்கும் என்ேறா நிைனக்கின்றேத 211

 சான்ேறார் வரவும் விடுத்தவர் தம் தகவும் நும்
 வான் ேதாய் குடிைமயும் ேநாக்கின் அல்லால் வண் ெபாருள் கருதின்
 ேதன் ேதாய் கமழ் கண்ணிச் ெசம்பியன் மாறன் ெசங்ேகால் மணந்த
 மீன் ேதாய் கடல் இடம் தானும் விைல அன்று இம் ெமல்லியற்ேக  212

 நைடயால் இகல் ெவன்று ேந  நல் வால் நைறயாற்று ெவன்ற
 பைடயான் பனி முத்த ெவண் குைட ேவந்தன் ைபங் ெகான்ைற தங்கும்
 சைடயான் முடி மிைசத் தண் கதிர்த் திங்கள் தன் ெதால் குலமாய்
 உைடயான் உசிதன் உலகும் விைல அன்று எம் ெமல்லியற்ேக  213

 தாது அலர் நீள் முடி தார் மன்னன் மாறன் தண் அம் கும
 ேபாது அலர் கானல் புணர் குறி வாய்த்தாள் புலம்பி ைநய
 ஏது இலர் ேநாய் ெசய்வேதா நின் ெபருைம என ெநருங்கிக்
 காதலர் தம்ைமக் கழறின் என் ஊனம் கரும் கடேல 214

 மின் கண் படா அடி ேவல் ெநடுமாறன் விண்டார் முைன ேமல்
 மன் கண் படாத மயங்கு இருள் நாள் வந்த நீர் துைறவற்கு
 என் கண் படாத நிைலைம ெசால்லாது இளம் ேசவல் தழஇீ
 தன் கண் படா நின்ற அன்னத்த ேதயால் தகவு இன்ைமேய  215

 ஆயும் தமிழ் மன்னன் ெசங்ேகால் அ ேகச  முைன ேபால்
 ேதயும் நிைனெவாடு துஞ்சாள் மடந்ைத இச் ேசயிைழயாள்
 தாயும் துயில் மறந்தாள் இன்ன நாள் தனித் தாள் ெநடும் ேதர்க்
 காயும் கதிேரான் மைல ேபாய் மைறந்த கைன இருேள  216

 வார் உந்து ைபங் கழல் ெசங்ேகால் வேராதயன் வஞ்சி அன்னாள்
 ேசரும் திறம் என்ைன ேதன் தண் சிலம்பைனத் திங்கள் கல் ேசர்ந்து
 ஊரும் துயின்றிடம் காவேலாடு அன்ைன உள்ளுறுத்து எல்
 ேலாரும் துயிலினும் துஞ்சா ஞமலி அைர இருேள 217
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 மாவும் களிறும் மணி ெநடும் ேதரும் வல்லத்துப் புல்லாக்
 ேகாவும் துமிய ைவ ேவல் ெகாண்ட ேகான் அம் தண் கூடல் அன்னாய்
 பூவும் புைகயும் கமழ்ந்து ெபான்னாம் உம்பர் ேபர் உலகு
 ேமவும் விழெவாடு துஞ்சாது இவ் வியல் நகேர 218

 அடிக்கண் அதிரும் கழல் அ ேகச  ெதவ்வன் துங்கக்
 ெகாடிக்கண் இடி உரும் ஏந்திய ெதன்னன் கூடல் அன்னாய்
 வடிக்கண் இரண்டும் வள நகர் காக்கும் ைவ ேவல் இைளஞர்
 துடிக்கண் இரட்டும் கங்குல் தைல ஒன்றும் துயின்றிலேவ 219

 ெசன்று ெசரு மைலந்தார்கள் ெசந்தீ மூழ்கச் ெசந்நிலத்ைத
 ெவன்று களம் ெகாண்ட ேகான் தமிழ் நாடு அன்ன ெமல்லியலாய்
 இன்று இவ் இரவின் இருள் ெசன்று இடம் ெகாண்டது எங்கு ெகால்ேலா
 நின்று விசும்பில் பகல் ேபால் எ யும் நிலா மதிேய 220

 உருள் தங்கு மா ெநடும் திண் ேதர் உசிதன் உலகு அளிக்கும்
 அருள் தங்கு ெசங்ேகால் அடல் மன்னன் ெகால்லி அரு வைர வாய்
 மருள் தங்கு வண்டு அைற ேசாைலப் ெபாதும்பில் வழங்கற்கு இன்னா
 இருள் தங்கு நீள் ெநறி எம் ெபாருட்டால் 
     வந்து இயங்கன்மிேன 221

 பண் குைழ ெசால் இவள் காரணமாய் பனி முத்து இலங்கும்
 ெவண் குைட ேவந்தன் விசா தன் ேமற்கைர எற்று எதிர்ந்தார்
 புண் குைட ேவல் மன்னன் ெதன்னன் ெபாதியில் புன வைரவாய்
 எண்கு உைட நீள் வைர நீ அைர எல்லி இயங்கன் மிேன 222

 அன்பு எதிர்ந்தாலும் வருதல் ெபால்லாதய ஆர் அமருள்
 முன்பு எதிர்ந்தார் படச் ேசைவ* ெவன்றான் முகிழ் ேதாய் ெபாதியில்
 ெபான் பிதிர்ந்தால் அன்ன மின்மினி சூழ் புற்றின் முற்றிய ேசாற்று
 இன் பிதிர் வாங்கி எண்கு ஏறு திைளத்து உண்ணும் ஈண்டு இருேள  223 
 * ேசைவ=ேசவூர்

 ைக அைம ேவல் விளக்காக கைன இருள் நள் இரவில்
 ஐய ைமேதாய் ெவற்ப வாரல் நைறயாற்று அமர் கடத்தில்
 ைவயம் எல்லாம் ெகாண்ட மன்னவன் மாறன் வண்டு ஆர் ெபாதியில்
 ெதய்வம் எல்லாம் மருவிப் பி யாச் சிறு ெநறிேய 224

 ேதாள் வாய் மணி நிற மங்ைகக்கு வாட்டவும் துன்னுதற்ேக
 நாள் வாய் வருதி விண் ேதாய் சிலம்பா நைறயாற்று நண்ணார்
 வாள் வாய் உகச் ெசற்ற வானவன் மாறன் ைம ேதாய் ெபாதியில்
 ேகாள் வாய் இளம் சிங்கம் நீங்கா தி தரும் குன்றகேம 225

 காந்தள் முைக அன்ன ெமல் விரல் ஏைழ தன் காரணமாய்த்
 பூந்தண் சிலம்ப இரவில் வருதல் ெபால்லாது ெகாலாம்
 ேவந்தன் விசா தன் விண் ேதாய் குடுமிப் ெபாதியில் என்றும்
 ேதம் தண் சிலம்பின் அ மா தி தரும் தீ ெநறிேய 226
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 அழுதும் புலம்பியும் ைநயும் இவள் ெபாருட்டாக ஐய
 ெதாழுதும் குைற உற்று ேவண்டுவல் வாரல் துன்னார் நிணமும்
 இழுதும் மலிந்த ெசவ்ேவல் ெநடுமாறன் எம் ேகான் முைன ேபால்
 கழுதும் துணிந்து வழங்கல் ெசல்லாக் கைன இருேள 227

 ெபாய் தைல ைவத்த அருளடு பூங்குழலாள் ெபாருட்டாய்
 ைமத்தைல ைவத்த வண் பூங்குன்ற நாட வர ஒழஇீத்
 ெநய் தைல ைவத்த ேவ ேவல் ெநடுமாறன் எம் ேகான் முைன ேபால்
 ைக தைல ைவத்துக் கழுது கண் ேசாரும் கைன இருேள 228

 பணி ெகாண்டு வாழாது எதிர்ந்து பறந்தைலேகாடி பட்டார்
 துணி ெகாண்டு ேபய் துள்ள ேவல் ெகாண்ட ேகான் சுடர் ேதாய் ெபாதியின்
 அணி ெகாண்ட தார் அண்ணல் வாரல் விடர் நின்று அரவு உமிழ்ந்த
 மணி ெகாண்டு கானவர் ேவழம் கடியும் மயங்கு இருேள  229

 உரவும் கடல் சூழ் உலகு உைட ேவந்தன் உசிதன் ஒன்னார்
 பரவும் கழல் மன்னன் கன்னியம் கானல் பகலிடம் நீ
 வரவு மகிழ்ந்திலள் ைதயல் ெவய்ேயான் ேபாய் மைல மைறந்த
 இரவும் வரவு என்ன ஊனம் என்று ஆயினது இன் அருேள  230

 அடி ேமல் அகல் இடம் எல்லாம் வணக்கி அமரர் தம் ேகான்
 முடி ேமல் வைள புைடத்ேதான்* ெநடுமாறன் முன்னாள் உயர்த்த
 ெகாடி ேமல் உரும் அதர் கூர் இருள் வாரல்மின் நீர் மகிழும்
 படி ேமல் பகல் வம்மின் வந்தால் விரும்பும் என் பல் வைளேய 231 
 *இந்திரன் முடிேமல் வைள எறிந்த திருவிைளயாடல்

 அஞ்சாது எதிர் மைலந்தார் அமர் நாட்டுடேன மடிய
 நஞ்சு ஆர் இலங்கு இைல ேவல் ெகாண்ட ெதன்னன் நல் நாடு அைனய
 பஞ்சு ஆர் அகல் அல்குல் பால் பகல் வந்தால் பழி ெப தாம்
 மஞ்சு ஆர் சிலம்ப வரவு என்ன ஊனம் மயங்கு இருேள  232

 ஓதம் கைடந்து அமரர்க்கு அமுதாக்கி உணக் ெகாடுத்துப்
 பூதம் பணி ெகாண்ட* பூழியன் மாறன் ெபாதியிலின் வாய்
 ஏதம் பழிெனாடு எய்துதலால் இரவும் பகலும்
 மாதம் கைடந்த ெமல் ேநாக்கி திறத்ைதய வாரல்மின்ேன 233
 * 64 இல் ஓர் திருவிைளயாடல்

 மின் ேபால் சினத்து உரும் ஏந்திய ேகான் கன்னித் தாழ்துைற வாய்
 ெபான் ேபால் மலர்ப் புன்ைனக் கானலும் ேநாக்கிப் புலம்பு ெகாண்ட
 என் ேபால் இரவின் எல்லாம் துயிலாது நின்று ஏங்குதியால்
 அன்ேபாடு ஒருவற்கு அறிவு இழந்தாேயா அைல கடேல 234

 ெபான்தான் பயப்பித்து கல் நிறம் ெகாண்டு புணர்ந்து அகன்று
 ெசன்றார் உளேரா நினக்குச் ெசால்லாய் ெசந்நிலத்து ெவம் ேபார்
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 ெவன்றான் வியனில ேவந்தன் விசா தன் ரவல் கழல் ேசர்ந்து
 ஒன்றார் முைன ேபால் கலங்கித் துஞ்சாயால் ஒலி கடேல 235

 ெநய்ந் நின்ற ேவல் ெநடுமாறன் எம் ேகான்அம் தண் ேந  என்னும்
 ைமந் நின்ற குன்றச் சிறுகுடி நீைரய வந்து நின்றால்
 ைகந் நின்று கூப்பி வைர உைற ெதய்வம் என்னாது கண்டார்
 ெமய்ந் நின்று உணர்ப எனின் உய்யுேமா
 மற்று இம் ெமல்லியேல 236

 அன்னாய் ெநருநல் நிகழ்ந்தது ேகள் அகல் ேவந்து இைறஞ்சும்
 ெபான் ஆர் கழல் ெநடுமாறன் கும  அம் பூம் ெபாழில்வாய்
 மின் ஆர் மணி ெநடும் ேதர் கங்குல் ஒன்று வந்து மீண்டது உண்டால்
 என்னா முகம் சிவந்து எம்ைமயும் ேநாக்கினான் எம்மைனேய  237

 பண் இவர் ெசால்லி கண்டாள் ெதன்னன் பாழிப் பைக தணித்த
 மண் இவர் சீர் மன்னன் வாள் ெநடுமாறன் மைலயம் என்னும்
 விண் இவர் குன்றத்து அருவி ெசன்று ஆடி ஓர் ேவங்ைகயின் கீழ்
 கண் இவர் காதல் பிடியடு நின்ற கரும் களிேற  238

 ெதாடுத்தாள் மலரும் ைபங்ேகாைத நம் தூதாய் துைறவனுக்கு
 வடுத்தான் படா வண்ணம் ெசால்லும்ெகால் வாேனார்க்கு அமிழ்து இயற்றிக்
 ெகாடுத்தான் குல மன்னன் ேகாட்டாற்று அழித்துத் ெதன் நாடு தன் ைகப்
 படுத்தான் பராங்குசன் கன்னி அம் கானல் பறைவகேள   239

 2   கற்பு

 ைமதான் இலாத தம் கல்வி மிகுத்து வருவது எண்ணிப்
 ெபாய்தான் இலாத ெசால்லார் ெசல்வர் ேபாலும் புல்லாது அமேர
 ெசய்தார் படச் ெசந்நிலத்ைதக் கைண மைழ திண் சிைலயால்
 ெபய்தான் விசா தன் ெதன்னன் நாட்டுைற ெபண் அணங்ேக 240

 ேதக்கிய ெதள் திைர முந்நீர் இரு நிலம் தீது அகலக்
 காக்கிய ெசல்வது காதலித்தார் அன்பர் காய்ந்து எதிேர
 ஆக்கிய ேவந்தர் அமர் நாடு அைடய தன் அஞ்சுடர் வாள்
 ேநாக்கிய ேகான் அம் தண் கூடல் அைனய நுடங்கிைடேய 241

 தாக்கிய ேபார் வய ேவந்தர் இருவர்க்கும் சந்திைடநின்று
 ஆக்கிய ெசல்வது காதலித்தார் நமர் ஆர் அமருள்
 வகீ்கிய வார் கழல் ேவந்தர் தம் மானம் ெவண்மாத்துடேன
 நீக்கிய ேகான் ெநடு நீர் ைவைய நாடு அன்ன ேந ைழேய  242

 வார் ஆர் முரசின் விைர ேசர் மலர் முடி மன்னவர்க்காய்ச்
 ேசரார் முைன மிைசச் ேசறல் உற்றார் தம் ெசந்நிலத்ைத
 ஓராது எதிர்ந்தார் உடலல் துலாவி உருள் சிவந்த
 ேதரான் திருவளர் ெதன் புனல் நாடு அன்ன ேசயிைழேய 243
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 கல் நவில் ேதாள் மன்னன் ெதம்முைன ேமல் கலவாைர ெவல்வான்
 வில் நவில் ேதாள் அன்பர் ெசல்வர் விசா தன் என்னும்
 ெதன்னவன் ேசரர் பட நைறயாற்றுச் ெசரு அடர்த்த
 மன்னவன் கூடல் வண் தீம் தமிழ் அன்ன மட ெமாழிேய 244

 படைலப் பனி மலர்த் தார் அவர் ைவகிய பாசைற ேமல்
 ெதாடைல கமழ் நறும் கண்ணியினாய் ெசன்று ேதான்றும் ெகால்ேலா
 அடைலப் பு ந்த ெசவ்ேவல் அ ேகச  ெதன் கும
 கடைலப் பருகி இரும் விசும்பு ஏறிய கார் முகிேல 245

 வாமான் ெநடும் ேதர் வய மன்னர் வாள் முைன ஆர்க்கும் வண்டார்
 ேதமா நறும் கண்ணியாய் ெசன்று ேதான்றும்ெகால் ேசரலர் தம்
 ேகாமான் கடல் பைட ேகாட்டாற்று அழியக் கைண உைதத்த
 ஏ மாண் சிைலயவன் கன்னி நல் நீர் ெகாண்ட ஈர் முகிேல 246

 இன் பார்ப்பு ஒடுங்க வலம் சிைற ேகாலி இடஞ்சிைறயால்
 அன்பால் ெபைட புல்லி அன்னம் நடுங்கும் அரும் பனி நாள்
 என் பால் படெராடு என்னாம்ெகால் இருஞ்சிைற ஏற்ற மன்னர்
 ெதன் பால் படச் ெசன்ற ேகான் ைவைய நாடு அன்ன ேசயிைழேய 247

 அன்பு உைட மாதர் ஆற்றும்ெகால் ஆற்றுக்குடி அடங்கா
 மன் பைட வாட ெவன்றான் தமிழ் நாட்டு வலம் சிைறக்கீழ்
 இன்புைட ஏர் இளம் பார்ப்புத் துயிற்ற டஞ்சிைறக் கீழ்
 ெமன் ெபைட புல்லிக் குருகு நரல்கின்ற வழீ் பனிேய 248

 கடி ஆர் இரும் ெபாழில்கண் அன்று வாட்டி இன்று கலவாப்
 படியார் பைட மதில் ேமல் பனி வந்து பா த்ததால்
 வடி ஆர் அயில் ெநடுமாறன் எம் ேகான் ெகால்லி வண்டு இமிர் பூங்
 ெகாடி ஆர் இைட மட மான் பிைண ேநாக்கி குைழ முகேம 249

 கயவாய் மலர் ேபால் கரும் கண் பிறழ ெவண் ேதாடு இலங்க
 நயவார் முைன மிைசத் ேதான்றி இன்று நட்டாற்று எதிர்ந்த மன்ைன
 வியவார் பைட இட்டு எண் காதம் ெசலச் ெசன்று மீன் திைளக்கும்
 வயவால் ெசறித்த எம் ேகான் வஞ்சி அன்னாள் தன் மதி முகேம 250

 தண் கயல் ெவள் ஒளி ஓைலயதாய் தட மா மதிள் ேமல்
 ெபாங்கு அயல் ேவந்தர் எ  மூழ்கத் ேதான்றி இன்று ேபாதுகள் ேமல்
 ைபங் கயல் பாய் புனல் பாழிப் பற்றாைரப் பணித்த ெதன்னன்
 ெசங் கயேலாடு சிைலயும் கிடந்த மதி முகேம 251

 ெவன்ேற களித்த ெசவ்ேவல் ெநடுமாறன் விண்டார் முைன ேமல்
 ெசன்ேற விைன முற்றி மீண்டனம் காரும் சிறிது இருண்டது
 இன்ேற புகும் வண்ணம் ஊர்க திண் ேதர் இள வஞ்சி என்ன
 நின்ேற வணங்கும் நுண் இைட ஏைழ ெநடு நகர்க்ேக 252
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 பட்டு ஆர் அகல் அல்குல் பாைவயும் காணும்ெகால் பாழி ெவம் ேபார்
 அட்டாள் அ ேகச  ஐயம் ஆயிரம் யாைன முன்நாள்
 இட்டான் மருகன் ெதன்னாட்டு இருள் ேமகங்கள் கண்டீர்
 கட்டார் கமழ் கண்ணி ேபால் மலர்கின்றன கார்ப் பிடேவ 253

 பு ந்த ெமல் ஓதிைய வாட்டும்ெகால் வல்லத்துப் ேபார் எதிர்ந்தார்
 இ ந்த வைக கண்ட வாள் மன்னன் ெதன்நாட்டு இரும் சுருள் ேபாய்
 வி ந்த புதவங்கள் ேமய்ந்து தம் ெமன்பிைண ைக அகலாது
 தி ந்த திண் ேகாட்ட கைல மா உலளும் ெசழும் புறேவ 254

 ெசறி கழல் வானவன் ெசம்பியன் ெதன்நாடு அைனய ெவன்றி
 ெவறி கமழ் ேகாைதகண் ேவட்ைக மிகுத்து அன்று ெவள்ளம் ெசன்ற
 ெநறி ெகழு ெவண் மணல் ேமல் ெநய்யில் பால் விதிர்ந்து அன்ன அந்துண்
 ெபாறி ெகழு வாரணம் ேபைடைய ேமய்விக்கும் பும் புறேவ 255

 ஆழித் திருமால் அதிசயற்கு ஆற்றுக்குடி உைடந்தார்
 சூழிக் களிற்றின் துைண திண் ேதர் துயர் ேதான்றின்று காண்
 ேகாழிக் குடுமியம் ேசவல் தன் ேபைடையக் கால் குைடயாப்
 பூழித்தைல இைர ஆர்வித்துத் தான் நிற்கும் பூம் புறேவ 256

 ைகம் மாவின் புறவின் கவடு ெதாடர்ந்து கனல் விழிக்கும்
 ெமய்ம் மா மத களி ேவழங்கள் பின் வர முன்னுக ேதர்
 ெநய்ம் மான் அயில் ெநடுமாறன் நிைற புனல் கூடல் அன்ன
 ைமம் மாண் குழலாள் பரமன்று வான் இைட வார் புயேல 257

 முன்தான் உறத் தா அடி முள் உறஇீ முடுகாது திண் ேதர்
 என்றால் இைழத்து அவற்ேறாடி இற்ைற நாளும் இைழக்கும்ெகால்லாம்
 ஒன்றா வயவர் ெதன் பாழிப் பட ஒளி ேவல் வலத்தால்
 ெவன்றான் விசா தன் ெதன் புனல் நாடு அன்ன ெமல்லியேல 258

 கடிக் கண்ணி ேவந்தைர ஆற்றுக்குடி கன்னி வாைக ெகாண்ேட
 முடிக் கண்ணியாய் ைவத்த மும்மதில் ேவந்தன் முசிறி அன்ன
 வடிக் கண்ணி வாட வள மணி மாளிைகச் சூளிைக ேமல்
 ெகாடிக் கண்ணி தாம் அண்ண நண்ணி வந்து 
    ஆர்த்தன ெகாண்டல்கேள 259

 பண் ேதர் சிைற வண்டு அைற ெபாழில் பற்றாத மன்னர்
 புண் ேதர் குருதிப் படியச் ெசற்றான் புனல் நாடு அைனயாள்
 கண்டு ஏர் அழிந்து கலங்கும் அவள் தன் கடி நகர்க்கு என்
 திண் ேதர் ெசலவு அன்றி முன் ெசல்லல் வாழி ெசழு முகிேல 260

 ெகாற்றாம் கயில் மன்னன் ேகான் ெநடுமாறன் ெதன் கூடல் அன்ன
 மற்றா இள முைல மாேத ெபாலிக நம் முன்கைடவாய்ச்
 ெசற்றார் பணி திைற ெகாண்ட நம் அன்பர் ெசழுமணித் ேதர்ப்
 ெபான் தார்ப் புரவிகள் ஆலித்து வந்து புகுந்தனேவ 261
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 ஆரும் அணி இளம் ேபாந்ைதயும் ேவம்பும் அலர்ந்த தண் ேதன்
 வாரும் கமழ் கண்ணி வானவன் மாறன் தன் மாந்ைத அன்னாய்
 காரும் கலந்து முழங்கி வசீின்று காதலர்தம்
 ேதரும் சிலம்பிப் புகந்தது நங்கள் ெசழு நகர்க்ேக 262

 முன்தான் முகிழ் முைல ஆர முயங்கி முறவல் உண்டு
 ெசன்றார் வரவிற்குத் தூது ஆகி வந்தது ெதன் புலிப்ைப
 ெவன்றான் விசா தன் ேவல் ெநடுமாறன் வியன் முடி ேமல்
 நின்றான் மணி கண்டம் ேபால் இருள் கூர்கின்ற நீள் முகிேல  263

 மைட ஆர் குவைள ெநடும் கண் பனி மல்க வந்து வஞ்சி
 இைடயாள் உடனாய் இனிது கழிந்தன்று இலங்கும் முத்தக்
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 நிரந்து ஆங்கு எதிர்ந்தார் அவிய ெநல்ேவலித் தன் நீள் சிைலவாய்ச்
 சரந்தான் துரந்து ெவன்றான் தமிழ் நாடு அன்ன தாழ் குழலாள்
 பரந்தார் வரு புனல் ஊரன் தன் பண்பின்ைம எங்கைளயும்
 கரந்தாள் கடலிடம் எல்லாம் புகழ் தரும் கற்பினேள 292

 ெவம் சுடர் ேநாக்கும் ெநருஞ்சியில் ஊரைன ெவண் முறுவல்
 ெசஞ்சுடர் வாள் முகத்தாள் முன்ைன என்பால் தி யலேனல்
 அம் சுடர் ேவல் அ ேகச  ேகாளம நாட்டு உைடந்தார்
 தம் சுடர் வாள் பைட ேபால உைடக என் சங்கங்கேள 293

 ெவறி தரு பூந்தார் விசா தன் ேவைல முந்நீர் வைரப்பின்
 எறிதரு ேகால் ெசல்லும் எல்ைலயுள்ேளம் அல்லம் நீர்ைம இல்லாச்
 சிறியர் வாழ் பதிேய எம் இல்லம் சிறிேத எமக்ேக
 எறி புனல்ஊர் எவ்வாறு அைமயும் நின் இன் அருேள 294

 வ ய வண்டு ஆர் ெதாங்கல் மான் ேதர் வேராதயன் வல்லத்து ஒன்னார்
 க ய ைவ ேவல் ெகாண்ட காவலன் காக்கும் கடல் இடம் ேபால்
 ெப ய நல் நாட்டு ெப ய நல் ஊ ல் ெப ய இல்லிற்கு
 உ ய மிக்கீர்க்கு இயல்பு அன்று ெகால் இவ்வாறு ஒழுகுவேத 295

 இல்ெலன்று இரவலர்க்கு ஈதல் ெசய்யாதான் இல்லம் எனப்
 புல் என்று வாடிப் புலம்பல் ெநஞ்ேச நமக்கு யார் ெபாருந்தார்
 வில் ஒன்று ேசர் ெபாறி வானவன் வாட விழிஞம் ெகாண்ட
 ெகால் ஒன்று வாள் பைடயான் தமிழ் நாடு அன்ன ேகால் வைளேய 296

 அைர அணங்கும் துகிலாள் அல்லள் ஆற்றுக்குடியில் ெவன்ற
 உைர அணங்கும் தமிழ் ேவந்தன் உசிதன் ஒள் பூம் ெபாதியில்
 வைர அணங்ேகா அல்ைலேயா என்ைன யாம் மம்மர் எய்த உண்கண்
 நிைர அணங்கும் பனி நீர் ெகாள்ள நின்ற இந் ேந ைழேய 297

 துளியும் துறந்த ெவம் கானம் ெசலவின்றி ெசல்லுதுேமல்
 ஒளியும் திரு நுதல் வாடி உய்யாள்ெகால் உசிதன் என்ற
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 ெதளியும் சுடர் ஒளி வாள் மன்னன் ெசங்ேகால் எனச் சிறந்த
 அளியும் ெபறாது ெநஞ்ேச ைநய நின்ற இவ் ஆயிைழேய 298

 ைம ஆர் தடம் கண் வரும் பனி ேசார வருந்தி நின்று இந்
 ெநய் ஆர் குழலாள் இைனய நைறயாற்று நின்று ெவன்ற
 ைக ஆர் ெகாடும் சிைலச் ெசங்ேகால் கலிமதன் காய் கலிக்கு
 ெவய்யான் பைக என நீங்குதுேமா ெநஞ்சம் ெவஞ்சுரேம  299

 ெசரு மால் கடற்பைட ேசரலர் ேகான் நைறயாற்று அழிய
 ெபாரு மா சிைல ெதாட்ட பூழியன் மாறன் ெபாரு முைன ேபால்
 அருமா ெநறி ெபாருட்ேகா ெசல்வது அன்று ெநஞ்ேச அவள் தன்
 ெபரு மா மைழக் கண்ணும் நித்திலம் சிந்தின ேபாது உறேவ 300

 ெசல்லார் அவர் என்று யான் இகழ்ந்ேதன் சுரம் ெசல்லத் தன் கண்
 ஒல்லாள் அவள் என்று அவர் இகழ்ந்தார் மற்று இைவ இரண்டும்
 ெகால்லார் அயில் பைடக் ேகான் ெநடுமாறன் குளந்ைத ெவன்ற
 வில்லான் பைக ேபால் என்னுள்ளம் தைன ெமய்விக்குேம 301

 காடவும் ெநடும் ேதர்க் கலிமதனன் கலி ேதயச் ெசங்ேகால்
 நடாவும் நைக முத்த ெவண்குைட ேவந்தன் நண்ணார் மதில் பாய்ந்து
 இடாவும் மத மா மைழ ெபய்யும் ஓைத என முழங்கப்
 பிடாவும் மலர்வன கண்ேட ெமலிவது என் ெபண் அணங்ேக 302

 விடக்கு ஒன்று ைவ ேவல் விசா தன் மற்று இவ் வியலிடம் ேபாய்
 நடக்கின்ற ெசங்ேகால் ஒரு குைட ேவந்தன் நண்ணார் முைனேபால்
 கடக் குன்றம் ெசன்ற நம் காதலர் ெபாய்யலர் ைநயல் ெபான்ேன
 மடக் ெகான்ைற அம்பிைன கார் என்று மலர்ந்தனேவ 303

 பூ த்த ெமன் முைலயாய் அன்று பூலந்ைதப் ேபார் மைலந்த
 ேவ த் ெதாைடயன் விசா தன் விண் ேதாய் ெகால்லி ேமல்
 மூ க் களிறு முனிந்து ைக ஏற்ற முழங்கு ெகாண்டல்
 மா க்கு முல்ைலயின் வாய் நகேவ நீ வருந்துவேத 304

 ைம ஆர் தடம் கண் மடந்ைத வருந்தற்க வாள் முைன ேமல்
 ெநய் ஆர் அயிலவர் காணப் ெபாழிந்த ெநடுங்களத்து
 ெவய்யார் அமர் இைட வழீச் ெசந்தூவி ெவள்ளம் புைதத்த
 ைக ஆர் சிைல மன்னன் கன்னி நல் நீர் ெகாைட கார் முகிேல 305

 ெகாடி ஆர் மதில் ேகாட்டாற்று அரசர் குழாம் சி�த்த
 வடி ஆர் அயில் பைட வானவன் மாறன் வள மதுைரத்
 துடி ஆர் இைடயாய் வருந்தல் பி ந்துளங்கு ஒளி ேசர்
 அடி ஆர் கழலார் அணுக வந்து ஆர்த்த அகல் விசும்ேப 306

 ஆ மான் அைனய ெமன் ேநாக்கி அழுங்கல் அகன்று ெசன்ற
 ேதமா நறுங் கண்ணியாைரயும் வாட்டும் ெதன் பாழி ெவன்ற

36



 வாமா ெநடும் ேதர் மைழ வண்ணன் மாறன் வண் தீம் தமிழ்நர்
 ேகாமான் ெகாடி ேமல் இடி உரும் ஆர்க்கின்ற கூர்ம் புயேல 307

 கரும் தண் புயல் வண் ைகத் ெதன்னவன் ைக முத்து அணிந்து இலங்கும்
 இரும் தண் குைட ெநடுமாறன் இகல் முைன ேபால் நிைனந்து
 வருந்தல் மடந்ைத வருவர் நம் காதலர் வான் அதிரக்
 குருந்தம் ெபாருந்தி ெவண் முல்ைலகள் ஈன்றன கூர் எயிேர 308

 புலம் முற்றும் தண் புயல் ேநாக்கிப் ெபான் ேபால் பசந்ததன் பால்
 நலம் முற்றும் வந்த நலமும் கண்டாய் நைறயாற்று எதிர்ந்தார்
 குலம் முற்றும் வாட ைவ ேவல் ெகாண்ட மாறன் குைர கடல் சூழ்
 நிலம் முற்றும் ெசங்ேகாலவன் தமிழ் நாடு அன்ன ேந ைழேய 309

 அைற ஆர் கழல் மன்னன் ஆற்றுக்குடி அழல் ஏற என்று
 கைற ஆர் அடர் ேவல் வலம் ெகாண்ட ேகான் கூடல் ஞாலம் அன்னாய்
 நிைறயாம் வைக ைவத்து நீத்தவர் ேதெராடு நீ பிணித்த
 இைற ஆர் வ  வைள ேசார வந்து ஆர்த்தன ஏர் முகிேல 310

 திரு ெநடும் ேகாைதயும் ெதய்வம் ெதாழாள் ெதவ்வர் ேமல் ெசலினும்
 ெபரு ெநடும் ேதாள் அண்ணல் ேபர்ந்து அன்றுத் தங்கான் பிறழ்வு        
             இல் ெசங்ேகால்
 அருெநடும் தாைன அ ேகச  அம் தண் கூடல் அன்ன
 கரு ெநடும் கண் மடவாய் அன்ன தால் அவர் காதன்ைமேய 311

 பார் மன்னன் ெசங்ேகால் பாராங்குசன் ெகால்லிப் பனி வைர வாய்க்
 கார் மன்னு ேகாைத அன்னாளும் அருந்ததிக் கற்புைடயாள்
 ேதர் மன்னன் ஏவச் ெசன்றாலும் முைனமிைசச் ேசர்ந்து அறியா
 ேபார் மன்னு ேவல் அண்ணல் ெபான் ெநடும் ேதர் பூண் புரவிகேள 312

 கூர் ஆர் அயில் ெகாண்டு ேநரார் வளம் பல ெகாண்ட ெவன்றித்
 ேதரான் வேராதயன் வஞ்சி அன்னாள் ெதய்வம் ேசர்ந்து அறியாள்
 வார் ஆர் கழல் மன்னன் தாேன பணிப்பினும் வல்லத்துத் தன்
 ேநரார் முைன என்றும் தங்கி அறியான் ெநடும் தைகேய 313

 உலத்தின் ெபாலிந்த திண் ேதாள் மன்னன் ஒள் ேதர் உசிதன்
 நிலத்தில் ெபாலிந்த ெசங்ேகாலவன் நீள் புனல் கூடல் அன்ன
 நலத்திற்கும் நாணிற்கும் கற்பிற்கும் ஞாலத்தின் நல்ல நங்கள்
 குலத்திற்கும் தக்கது அன்றால் இன்ைன ஆகுதல் ேகால் வைளேய 314

 ேதன் நறவு ஆர் கண்ணிச் ெசம்பியன் மாறன் ெசழும் கும
 மால் நிற ெவண் திைர மாக்கடல் ேதான்றிைன மண் அளந்த
 நீல் நிற வண்ணனும் ஏந்தினன் தம் முன் நிறம் புைர தீம்
 பால் நிற ெவண் சங்கம் யார் நின்னின் படிைமயேர 315

 வருவர் வயங்கிழாய் வாட்டாற்று எதிர் நின்று வாள் மைலந்த
 உருவ மணி ெநடும் ேதர் மன்னர் வயீ ஒளி தரு ேமல்
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 புருவம் மு வித்த ெதன்னவன் ெபான் அம் கழல் இைறஞ்சாச்
 ெசரு ெவம் பைட மன்னர் ேபால் ெவம் கானகம் ெசன்றவேர 316

 பண்டான் அைனய ெசால்லாய் ப  விட்டுப் பறந்தைலவாய்
 விண்டார் படச் ெசற்ற ேகான் ெகால்லிப் பாங்கர் விைர மணந்த
 வண்டு ஆர் ெகாடி நின் நுடங்கு இைட ேபால் வணங்குவன
 கண்டால் கடக்கிற்பேரா கடப்பர் அன்பர் கானகேம 317

 ெசன்றார் வருதல் நன்கு அறிந்ேதன் ெசருச் ெசந்நிலத்ைத
 ெவன்றான் பைக ேபால் ெமல்லியல் மடந்ைத முன் ெவற்பு எடுத்து
 நின்றான் அளந்த நிலமும் குளிர்ந்தது நீள் புயலால்
 ெபான்தான் மலர்ந்து ெபாலங் ெகான்ைற தாமும் மலர்ந்தனேவ 318

 ேகாைவக் குளிர் முத்த ெவண் குைடக் ேகான் ெநடுமாறன் முந்நீர்
 தூ ைவச் சுடர் ேவலவர் ெசன்ற நாட்டினும் துன்னும் ெகாலாம்
 பூைவப் புதுமலர் வண்ணன் திைர ெபரு நீர்க் கும
 பாைவக்கு இைண அைணயாய் ெகாண்டு பண்டித்த பல் முகிேல 319

 ேகாடல் மலர்ந்து குருகு இைல ேதான்றின ெகான்ைறச் ெசம் ெபான்
 பாடல் மணி வண்டு பாண் ெசயப் பா த்த பாழி ெவன்ற
 ஆடல் ெநடும் ெகாடி அ ேகச  அம் தண் ெபான்னி
 நாடன் பைக ேபால் ெமலி கின்றது என் ெசய்ய நல் நுதேல 320

 முளி தரு ேவல் நல் கண் கானவர் ஆர்ப்ப முகில் கணங்கள்
 தளி தரு தண் சிலம்பா தக்கது அன்று தாரணி தன்ேமல்
 அளி தரு ெசங்ேகால் அ ேகச  அம் தண் கூடல் அன்ன
 ஒளி தரு வாள் நுதலாள் ைநய இவ்வாறு ஒழுகுவேத 321

 மானக் கடும் சிைல மான் ேதர் வேராதயன் வாள் முைன ேபான்று
 ஊனப்பட நிைனந்து வாடல் ெபான்ேன உறு ெவம் சுரம்
 நானக் குழல் மிைச நாள் ெகாய்து ெகாண்ேட நயந்து அணிந்த
 கானக் குரவின் அம் ேபாேத கமழும் என் ைகத்தலேம 322

 வாடும் நிைல தைனேய நீக்கி மண் காத்து வல்லத்து எதிர்ந்தார்
 ஓடும் நிைல கண்டான் ைவைய ஒள் நுதல் மங்ைகயேராடு
 ஆடும் நிைலயும் அல்ைல அவேராடு அம் பூம் ெபாழில் வாய்
 நீடம் நிைலைமயும் அல்ைல ெசால்லாய் என் ெநடும் தைகேய  323

 பள்ளத்து நீலம் பறந்தைலக்ேகாடிப் பட்டார் குருதி
 ெவள்ளத்துச் ெசங்கழுநீர் ைவத்த ேகான் ெதாண்டி வண்டு ெமன் பூ
 வள்ளத்துத் ேதம் மகிழ் கானல் வந்தார் ெசன்ற ேதர் வழி எம்
 உள்ளத்தி ேனாடு சிைதய வந்து ஊரும் ஒலி கடேல 324

 இடி ஆர் முகில் உரும் ஏந்திய ேகான் இருேணாதயன் தன்
 வடி ஆர் அயில் அன்ன கண்ணி தன் வாட்டம் உணர்ந்து வண் பூங்
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 கடி ஆர் கரும் கழி ேமய்கின்ற கானல் கலந்து அகன்ற
 ெகாடியா னும்மிகத் தாேம ெகாடிய குருகினேம 325

 பிற்ேசர்க்ைக

 குருைகப் ெபருமாள் கவிராயர் இயற்றிய 'மாறன் அகப்ெபாருள்' 
 எனும் அகப்ெபாருள் இயல் நூல் உைர முலமாக பல பாடல்கள் 
 கிைடத்தன. அவற்றில் ேமல்கண்டவற்றிற்கு ேவறானதான சில 
 பாண்டிக் ேகாைவ பாடல்கள் இைவ  1
 
யாழ் இயல் ெமல் ெமாழியார் தம்முள் ைவத்ெதனக்கு எவ்விடத்தும்
 ேதாழி என்ஆருயிர் என்பது காட்டும் ெசறி ெபாழில் சூழ்
 ேகாழியும் வானவன் வஞ்சியும் ெகாண்டவன் வண்டு அைற தார்ப்
 பூழியன் மாறன் புகார் அைனயாள் பைடப் ேபார் விழிேய 2

 கயில் அணி ஆர் கழல் காவலர் ஓடக் கைடயல் ெவன்ற
 அயில் அணிேவல் அ ேகச  ஒன்னார் என்பது உன்
 உயிர் அைனயான் தைனக் கண்டு உைர ெசய்தால் ஒழிதல் உண்ேட
 குயில் ெமாழியாள் தைனச் ெசன்று யான் இன்னமும் கூடுதேல 3

 ெபான்னம் கைனகழல் பூழியன் பூலந்ைதப் ேபார் மைலந்த
 ெதன்னன் ெபாதியில் ெசழும் புனம் காக்கும் சிைலநுதல்பூண்
 அன்னம் தைன ஆரணங்கிைன ஆடைமத் ேதாளிைய ஏழ்
 மன்னும் கடல் அமிழ்து தந்தைனக் கண்டு வருகுவேன 4

 ெகாடியார் நுணுகிைடத் தான் புைனக் ேகாலம் எனக் குலவும்
 படி நான் புைனந்தனன் பாவாய் வருந்தல் பறந்தைலவாய்
 வடிவார் இலங்கு அயில் மன்னைர ெவன்ற வழுதிச் ெசம்ெபான்
 அடி நாள் மலர் இைண சூடா மடந்ைதயர் ேபால் அயர்ந்ேத

 அடிக்குறிப்புைர

 பாடல் ெசாற்கள் சந்தி பி த்து பைடக்கப் பட்டுள்ளைமயால் எழுத்து அைச சீர்
 தைள ேவறுபட்டு படிக்க சில இடங்களில் இைச குன்றி காணப்படும்.

 உைரயினுள் பாடல்களுக்கான துைற விளக்கங்கள் நீண்ட ெசாற்ெறாடர்களாக
 உள்ளைமயாலும் சூத்திரங்களுக்கு இைடேய காட்டப்பட்டைவ மட்டும் 
இைட விட்டு கிைடப்பதாலும் ஓர் பாடலுக்கும் அடுத்தற்கும் நூல் ஒழுக்கு 
மற்றும் ெபாருள் ெதாடர்பு காணப்படாைமயாலும், ஒேர துைறக்குப் பற்பல 
பாடல்கள் உள்ளைமயாலும், தனித்தனி தைலப்புகள் தவிர்க்கப்பட்டன.

 இந்நூல் பழைமயான ேகாைவகளில் ஒன்றாகக் ேபாற்றப்படும் ௮-௯ ஆம் 
நூற்றாண்டினரான மாணிகவாசக ன் சிற்றம்பலக்ேகாைவயா னுக்கு 
மூத்தெதனலாம். அவர்தம் திருவாசகத்தில் அ ேகச  எனும் இடப்ெபயர் 
குறிக்கப்படுகின்றது.
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 இந்நூல் அ ேகச  பாண்டியனின் சீர்த்திைய ெப தியம்பேவ இயற்றப்பட்டாலும்
 இைறயனார் அகப்ெபாருள் இயல் நூலின் உைரக்கு வி யாக துைறகைள  
விளக்கவும் பிறந்தது இஃது எனக் கருத இடமுள்ளது. அல்லது அவ் உைரகாரேரா 
அவர் முன்ேனாேரா இந்நூலின் ஆசி யரும் ஆகலாம். எவ்வாறு எனின் 
உைரயில் துைற ஒவ் ஒன்றுக்கும் ஓேர வைகத்ததான ேமற்ேகாள் பாடல்கள் 
பல வலிந்து ைவக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வைகயில் நமக்ேகார் நூல் கிைடத்தைம 
சிறப்ேப.

அதான்று வரலாற்று ஆய்வுநர்கட்கு ெப தும் பயன்படும் ேசர ேசாழ 
பாண்டிய நாட்டு ஊர்கள், மன்னர், தைலநகர், ேபார்க்களங்கள், வரலாற்று 
நிகழ்ச்சிகள் பல இதனில் காணக் கிைடக்கின்றன. இவற்றின் குறு ெதாகுப்புதைனக் 
கீேழ காண்க. இைவ பாடல்களில் குறிக்கப்படும் நிைல மற்றும் ெபாருள்கைளப் 
பற்றி கூர்ந்து ஆய்வு ெசய்யின் தமிழக வரலாற்று ேமம்பாட்டிற்கு உதவலாம்.

பாண்டியன் ெநடுமாறைனக் குறிக்கும் ெபயர்கள் = அ ேகச , அதிசயன், 
இரணாந்தகன், இரேணாதயன், உசிதன், சத்ருதுரந்தரன், சிலம்பன், 
ெசம்பியன்-மாறன், ெசழியன், துைறவன், ெதன்னவன், ேந யன், பஞ்சவன், 
பராங்குசன், பூழியன், பூழியன்-மாறன், மாறன், மீனவன், வேராதயன், வழுதி, 
வானவன், வானவன்-மாறன், விசயச தன், விசா தன்

பற்ெசால் பண்புப் ெபயர்கள் = உரும்ஏந்தியேகான், கங்ைகமணாளன், கலிமதனன்,
 கன்னிப்ெபருமான், சந்திரகுலத்ேதான், தமிழ்நர் ெபருமான், தீம்தமிழ்ேவந்தன், 
முத்தக்குைடமன்னன், ெவண்குைடேவந்தன்,

அவன் ெவன்ற ேபார்க்களங்கள் = அளநாடு, ஆற்றுக்குடி, இருஞ்சிைற, கைடயல்,
 களத்தூர், குளந்ைத, ேகாட்டாறு, ேகாளமநாடு, சங்கமங்ைக, ெசந்நிலம், ேசவூர், 
ெதாண்டி, நட்டாறு, நைறயாறு, ெநடுங்களம், ெநல்ேவலி, பறந்தைல, பாழி, 
புலிப்ைப, பூலந்ைத, மணற்றிமங்ைக, ேமற்கைர, வல்லத்து, வாட்டாறு, 
விழிஞம், ெவண்டைர, ெவண்மாத்து, ேவணாடு

குறிக்கப்படும் ஏைனய இடப்ெபயர்கள்
அத்தமைல, உறந்ைத, காவி நாடு, கூடல், ெகாங்கநாடு, ெகால்லி, ெதாண்டி,
ேந மைல, பறந்தைலக்ேகாடி, புகார், புனல்நாடு, ெபாதியில், மந்தாரம், மலயம்,
மாந்ைத, முசிறி, வஞ்சி, விழிஞத்துக்கடல்ேகாடி (தனு ேகாடி ேபான்று கடல் 
முைன)

இதர நிகழ்ச்சிகள்
பாண்டியர் ெகண்ைட பனிவைரமீது ெபாறித்தைம, மதுைர விழா, ேவம்ெபாடு 
ேபாந்து(பைன)அணிதல், புலியும் கயலும் ெசம்ெபான் மைலமிைச இருத்தல்

நூ த ேலாகசுந்தரமுதலி - மயிைல
---------------
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