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பரஞ்ேசாதி னிவர் அ ளிய 
தி விைளயாடற் ராணம் 
(தி வாலவாய் மான்மியம்) 

பாகம் 1 ( ம ைரக் காண்டம்) 
 
 
        உள்ளடக்கம் 
            1. ம ைரக் காண்டம் 
             காப்  (1-5) 
             கட ள் வாழ்த்  (6-23) 
             பாயிரம் (24-26) 
             அைவயடக்கம் (27-31) 
             தி  நாட் ச் சிறப்  / பாண் த் தி நாட் ப் படலம் (32-91) 
             தி  நகரச் சிறப்  / ம ைரத் தி நகரப் படலம் (92-200 ) 
             தி க்ைகயாலச் சிறப்  / தி க்கயிலாய வ ணைனப் படலம் (201 - 207 ) 
             ராண வரலா  / தி நகரச் சிறப்  ராண வரலாற் ப் படலம் (208 - 232) 
             தல விேசடம் / தல விேசடப் படலம் (233- 255 ) 
             தீர்த்த விேசடம் / தீர்த்த விேசடப் படலம் (256- 291) 
             ர்த்தி விேசடம் / ர்த்தி விேசடப் படலம் (292 -328 ) 
             பதிகம் / பதிகப் படலம் (329 - 343 ) 
        தி விைளயாடல்கள் 
          1. இந்திரன் பழி தீர்த்த படலம் (344- 440) 
           2. ெவள்ைள யாைனயின் சாபம் தீர்த்த படலம் (441-471 ) 
           3. தி நகரம் கண்ட படலம் சுபம் ( 472 - 518) 
           4. தடாதைகப் பிராட் யார் தி வவதாரப் படலம் (519 - 599) 
           5. தி மணப் படலம் (600 - 798) 
           6. ெவள்ளிஅம்பலத் தி க்கூத்தா ய படலம் (799 - 826) 
           7. குண்ேடாதர க்கு அன்னமிட்ட படலம் (827 - 848) 
           8. அன்னக் குழி ம் ைவைக ம் அைழத்த படலம் (849- 875) 
           9. ஏ  கடல்அைழத்த படலம் (876 - 890) 
         10. மலயத் வசைன அைழத்த படலம் (891- 921) 
         11. உக்கிர பாண் யன் தி அவதாரப் படலம் (922 - 966) 
         12. உக்கிர பாண் ய க்கு ேவல் வைள ெசண்  ெகா த்த படலம் (967 - 1032) 
         13. கடல் சுவற ேவல் விட்ட படலம் (1033- 1052 ) 
         14. இந்திரன் ேமல் வைள எறிந்த படலம் (1053 - 1111) 
         15. ேம ைவச் ெசண்டால் அ த்த படலம் (1112-1152) 
         16. ேவதத் க்குப் ெபா ள்அ ளிச் ெசய்த படலம் (1153 - 1194) 
         17. மாணிக்கம் விற்ற படலம் (1195 - 1287) 
         18. வ ணன் விட்ட கடைல வற்றச் ெசய்த படலம் (1288 - 1306) 
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1. காப்  (1-5) 
 
1 விநாயகர் காப்  
        சத்தி யாய்ச்சிவ மாகித் தனிப்பர 
        த்தி யான தைலத் திெசயச் 
        சுத்தி யாகிய ெசாற்ெபா ள் நல்குவ 
        சித்தி யாைனதன் ெசய்யெபாற் பாதேம 
 
2 ெசாக்க ங்க ர்த்தி காப்  
        ெவன் ேள லன்க ைளந்தார் ெமய் ணர் உள்ளந் ேதா ஞ் 
        ெசன் ேள ய த ற் ந் தி வ ள் ேபாற்றி ேயற் க் 
        குன் ேள யி ந்  காட்சி ெகா த்த ள் ேகாலம் ேபாற்றி 
        மன் ேள மாறி யா  மைறச்சிலம் ப கள் ேபாற்றி 
 
3 அங்கயற்கண்ணம்ைம காப்  
        சுரம் ரல் க மலர்ப் ங் குழல்ேபாற்றி 
                த்தாியத் ெதா த்ேதாள் ேபாற்றி 
        க ம் வச் சிைலேபாற்றி க ணியர்க்குப் 
                பால்சுரந்த கலசம் ேபாற்றி 
        இ ம் மனங் குைழத்ெதன்ைன ெய த்தாண்ட 
                வங்கயற்கண் எம்பிராட்  
        அ ம் மிள நைகேபாற்றி யாரண  ரஞ்சிலம்  
                ம கள் ேபாற்றி 
 
4 ற்பயன் 
        திங்களணிதி வால வாெயம் மண்ண றி விைளயாட் 
                ைவயன்  ெசய் ேகட்ேபார் 
        சங்கநிதி ப மநிதிச் ெசல்வ ேமாங்கித் 
                தைகைம த  மகப்ெப வர் பைகைய ெவல்வர் 
        மங்கலநன் மணம்ெப வர் பிணிவந் ெதய்தார் 
                வாழ்நா  நனிெப வர் வானா ெடய்திப் 
        ங்கவராய் அங்குள்ள ேபாக ழ்கிப் 
                ண்ணியராய்ச் சிவன க்கீழ் நண்ணி வாழ்வார் 
 
5 வாழ்த்  
        மல்குக ேவத ேவள்வி வழங்குக சுரந்  வானம் 
        பல்குக வளங்கள் எங்கும் பர க வறங்க ளின்ப 
        நல்குக யிர்கட் ெகல்லா நான்மைறச் ைசவ ேமாங்கிப் 
        ல்குக லக ெமல்லாம் ரவலன் ெசங்ேகால் வாழ்க 
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கட ள் வாழ்த்  (6-23) 
 
6 பரமசிவம் 
        வண்ணம் வின் மணம்ேபாலெமய்ப் ேபாத வின்ப 
        மாவண்ண ெமய்ெகாண் டவன்றன்வ  யாைண தாங்கி 
        வண்ண றன்சந் நிதி த்ெதாழில் ெசய்ய வாளா 
        ேமவண்ண லன்னான் விைளயாட் ன் விைனைய ெவல்வாம் 
 
7 பராசக்தி 
        அண்டங்கள் எல்லாம் அ வாக வ க்க ெளல்லாம் 
        அண்டங்க ளாகப் ெபாிதாய்ச்சிறி தாயி னா ம் 
        அண்டங்க ள் ம் றம் ங்காி யாயி னா ம் 
        அண்டங்க ளீன்றா ைணெயன்ப ரறிந்த நல்ேலார் 
 
8 ெசாக்க ங்க ர்த்தி 
        வி னாயகன் மக ணாயகன் 
        காவி னாயக னாதிக் கட ளர்க்கு 
        ஆவி நாயகன் னங்கயற் கண்ணிமா 
        ேதவி நாயகன் ேசவ  ேயத் வாம் 
 
9 அங்கயற்கண்ணம்ைம 
        பங்கயற்க ணாியபாம் பர ேவ தனக்குாிய ப வமாகி 
        இங்கயற்க ணக லக ெமண்ணிறந்த சராசரங்கள் ஈன் ந் தாழாக் 
        ெகாங்கயற்கண் மலர்க்கூந்தற் குமாிபாண் யன்மகள் ேபாற் ேகாலங் ெகாண்ட 
        அங்கயற்க ணம்ைமயி  பாதப்ேபா ெதப்ேபா  மகத் ள் ைவப்பாம் 
 
10 நேடசர் 
        உண்ைமயறி வானந்த வாகி ெவவ் யிர்க்கு யிராய் நீாின் 
        தண்ைமயனல் ெவம்ைமெயனத் தைனயகலா தி ந் சரா சரங்க ளீன்ற 
        ெபண்ைம  வாகியதன் னாநந்தக் ெகா மகிழ்ச்சி ெப க யார்க்கும் 
        அண்ைமயதா யம்பலத்  ளா ய ள் ேபெராளிைய யகத் ள் ைவப்பாம் 
 
11 ெசௗந்தரபாண் யர் 
        சைடமைறத் க் கதிர்மகுடந் தாித் ந ங் ெகான்ைறயந்தார் தணந் ேவப்பந் 
        ெதாைட த்  விடநாகக் கலனகற்றி மாணிக்கச் சுடர்ப்  ேணந்தி 
        விைடநி த்திக் கயெல த்  வ திம  மகனாகி மீன ேநாக்கின் 
        மடவாைல மணந் லக தாண்ட சுந்தரைன வணக்கஞ் ெசய்வாம் 
 
12 தடாதைகப் பிராட் யார் 
        ெசழியர்பிரான் தி மகளாய்க் கைலபயின்  ைனந்  ெசங்ேகா ேலாச்சி 
        லகுஞ் சயங்ெகாண்  திைறெகாண் ந்திகண ைனப்ேபார் சாய்த் த் 
        ெதா கணவற் கணிமணமா ைகசூட் த் தன்மகுடஞ் சூட் ச் ெசல்வந் 
        தைழ தன் னரசளித்த ெபண்ணரசி ய க்கமலந் தைலேமல் ைவப்பாம் 
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13 கான் மாறி ந த்தவர் 
        ெபா மாறிற் கிளர்தடந்ேதாள் ஒ மாறன் மனங்கிடந்த க்க மாற 
        வ மாறிற் கண்ண வி மாறா  களிப்பைடய மண் ம் விண் ம் 
        உ மாறிப் பவக்கடல் ழ்ந் செலனத் த மாறி ழ  மாக்கள் 
        க மாறிக் கதியைடயக் கான்மாறி ந த்தவைரக் க த் ள் ைவப்பாம் 
 
14 தஷிணா ர்த்தி 
        கல்லா ன் ைடயமர்ந்  நான்மைறயா றங்க தற் கற்ற ேகள்வி 
        வல்லார்க ணால்வ க்கும் வாக்கிறந்த ரணமாய் மைறக்கப் பாலாய் 
        எல்லாமாய் அல்ல மா யி ந்ததைன யி ந்தப  யி ந்  காட் ச் 
        ெசால்லாமற்ெசான் னவைர நிைனயாமனிைனந் பவத் ெதாடக்ைக ெவல்வாம் 
 
15 சித்தி விநாயகக் கட ள் 
        உள்ளெம ங் கூடத்தில் ஊக்கெம ந் தறிநி வி ய தியாகத் 
        தள்ளாிய வன்ெபன் ந் ெதாடர் ட்  யிைடப் ப த்தித் த கட் பாசக் 
        கள்ளவிைனப் பசுேபாதக் கவளமிடக் களித் ண்  க ைணெயன் ம் 
        ெவள்ளமதம் ெபாழிசித்தி ேவழத்ைத நிைனந்  வ விைனக டீர்ப்பாம் 
 
16 சுப்பிரமணியக் கட ள் 
        கறங்குதிைரக் க ங்கட ங் கார ணப் ெப ங் 
        கட ங் கலங்கக் கார்வந் 
        றங்குசிைகப் ெபா ப் ஞ்சூ ரப்ெபா ப் ம் 
        பிளப்பமைற ணர்ந்ேதாராற் ம் 
        அறங்குல  மகத்தழ  ம ணமட வார்வயிற்றி னழ ம் ள 
        மறங்குல  ேவெல த்த குமரேவள் ேசவ கள் வணக்கம் ெசய்வாம் 
 
17 சரசுவதி 
        ப தகன்ற நால்வைகச் ெசான் மலெர த் ப் 
        பத்திபடப் பரப்பித் திக்கு 
        தகன்  மணந் சுைவ ெயா கியணி ெபற 
        க்கண் ர்த்தி தாளிற் 
        ெறா தகன்ற வன்ெப நார் ெதா த்தலங்கல் 
        சூட்டவாிச் சு ம் ந் ேத ம் 
        ெகா தகன்ற ெவண்ேடாட்  ண்டகத் தாள  
         ேமற்ெகாண்  வாழ்வாம் 
 
18 தி நந்தி ேதவர் 
        வந்திைற ய யிற் றா ம் வானவர் மகுட ேகா  
        பந்தியின் மணிகள் சிந்த ேவத்திரப் பைடயாற் றாக்கி 
        அந்தி ம் பக ம் ெதாண்ட ரலகி ங் குப்ைப யாக்கும் 
        நந்திெயம் ெப மான் பாத நைகமலர் ேமல் ைவப்பாம் 
 
19 தி ஞானசம்பந்த ர்த்தி நாயனார் 
        க யவிழ் க க்ைக ேவணித் தாைதேபாற் கனற்கண் மீனக் 
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        ெகா யைன ேவவ ேநாக்கிக் குைறயிரந் தைனயான் கற்பிற் 
        பி யன நாயனார் ேவண்டப் பின் யி ரளித் க் காத்த 
        யணி மாடக் காழி னிவைன வணக்கஞ் ெசய்வாம் 
 
20 தி நா க்கரசு நாயனார் 
        அறப்ெப ங் ெசல்வி பாகத் தண்ணலஞ் ெச த்தா லஞ்சா 
        மறப்ெப ஞ் ெசய்ைக மாறா வஞ்சகர் இட்டநீல 
        நிறப்ெப ங் கட ம் யார்க்கும் நீந் தற் காிய ேவ  
        பிறப்ெப ங் கட  நீத்த பிரான  வணக்கஞ் ெசய்வாம் 
 
21 சுந்தர ர்த்தி நாயனார் 
        அரவக லல்கு லார்பா லாைசநீத் தவர்க்ேக  
        த வெமன் றளவில் ேவதஞ் சாற்றிய தைலவன் றன்ைனப் 
        பரைவதன் லவி தீர்ப்பான் க கண் ப க்கும் பானாள் 
        இரவினிற்  ெகாண்ேடான் இைணய  ேமல் ைவப்பாம் 
 
22 மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் 
        எ த  மைறக ேடறா விைறவைன ெயல் ற் கங்குற் 
        ெபா த  காலத் ெதன் ம் சைன விடா  ெசய்  
        ெதா தைக தைலேம ேலறத் ம் கண் ணீ ண் ழ்கி 
        அ த  யைடந்த வன்பன் அ யவர்க் க ைம ெசய்வாம் 
 
23 சண்ேடசுர நாயனார் த ய தி த்ெதாண்டர் 
        தந்ைததா ள ம்பிறவித் தாெளறிந்  
        நி த்தர்இ  தாைளச் ேசர்ந்த 
        ைமந்தர்தாள் ேவதெநறி ைசவெநறி பத்திெநறி 
        வழா  வாய்ெமய் 
        சிந்ைததா னரன க்ேக ெச த்தினராய்ச் 
        சிவா பவச் ெசல்வ ராகிப் 
        பந்தமாந் ெதாடக்க த்த தி த்ெதாண்டர் 
        தாள்பரவிப் பணிதல் ெசய்வாம் 
        கட ள் வாழ்த்  சுபம் 
        -------------------   
 

பாயிரம் (24 - 26 ) 
த ல் 

 
24 அண்ணல்பாற் ெறளிந்த நந்தி ய கள்பாற் சனற்கு மாரன் 
        உண்ணிைற யன்பி னாய்ந்  வியாத க் குணர்த்த வந்தப் 
        ண்ணிய னிவன் சூதற் ேகாதிய ராண வா 
        ெறண்ணிய விவற் ட் காந்தத் தீசசங் கிைதயின் மாேதா 
 
25 ல் யாத்தற்குக் காரணம் 
        அைறந்திடப் பட்ட தாகு மாலவாய்ப் கழ்ைம யந்தச் 
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        சிறந்தி ம் வட ல் தன்ைனத் ெதன்ெசாலாற் ெசய்தி ெயன்றிங் 
        குைறந்தி ம் ெபாிேயார் கூறக் கைடப்பிலத் தி யிந்தப் 
        பிறந்தி ம் பிறப்பி ெலய்தப் ெப ெமன் ள்ளந் ேதேறா 
 
26 ெமாழி ெபயர்த்த ைற 
        தி நகர் தீர்த்த ர்த்திச் சிறப் ன் றந்த ர்த்தி 
        அ ள்விைள யாட ெலட்ெடட் ட ச்சைன விைனெயான் றாக 
        வரன் ைற ய பத் ெதட்டா மற்றைவ படல மாக 
        விாி ைற வி த்தச் ெசய் ள் வைகைமயால் விளம்ப ற்ேறன் 
        பாயிரம் சுபம் 
        -------------------------   
 

அைவயடக்கம் (27 -31 ) 
 
27 நாயகன் கவிக்குங் குற்ற நாட் ய கழக மாந்தர் 
        ேமயவத் தலத்தி ேனார்ெகன் ெவள்ளறி ைரயிற் குற்றம் 
        ஆ மா றாிதன் ேற  நீர்பிாித் தன்ன ண் ந் 
        யதீம் பால்ேபாற் ெகாள்க சுந்தரன் சாிதந் தன்ைன 
 
28 கைவக்ெகா ந்தழனாச் சுைவ கண்ட னிைமேயார் 
        சுைவக்க விண்ண  தாயினம் ளக்கமில் சான்ேறார் 
        அைவக்க ளம் குந் தினியவா யாலவா ைடயார் 
        ெசவிக்க ளம் குந் ேத வ சிறியேனன் ப வல் 
 
29 பாய வாாி ண் வர்ெக த் லெகலாம் ப கத் 
        ய வாக்கிய காெரனச் ெசாற்ெபா ள் ெதளிந்ேதார் 
        ஆய ேகள்வியர் கள த் தாலவா ைடய 
        நாய னார்க்கினி தாக்குப நலமிேலன் ன்ெசால் 
 
30 அல்ைல யீதல்ைல யீெதன மைறக  ம்அன்ைமச் 
        ெசால்  னாற் தித் திைளக்குமிச் சுந்தர னாடற் 
        ெகல்ைல யாகுேமா ெவன் ைர ெயன்ெசய்ேகா விதைனச் 
        ெசால்  ேவென  மாைச ெயன் ெசால்வழி ேகளா 
 
31 அ காற்பீ டத் யர்மால் ஆழிகைடந் த ைதயரங் ேகற்  மாேபால் 
        அ காற்ேப ைசபா ங் கூடன்மான் மியத்ைதய ந் தமிழாற் பா  
        அ காற்பீ யர்  யார் ெசாக்ேகசர் சந்நிதியி லமரச் சூ ம் 
        அ காற்பீ டத்தி ந்  பரஞ்ேசாதி னிவனரங் ேகற்றி னாேன 
 
        அைவயடக்கம் சுபம் 
        --------------   
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தி  நாட் ச் சிறப்  /பாண் த் தி நாட் ப் படலம் (32-91) 
 
32 கைறநி த்திய கந்தர சுந்தரக் கட ள் 
        உைறநி த்திய வாளினாற் பைகயி  ள க்கி 
        மைறநி த்திய வழியினால் வ தியாய்ச் ெசங்ேகான் 
        ைறநி த்திய பாண் நாட் டணிய  ெமாழிவாம் 
 
33 ெதய்வ நாயகன் நீறணி ேமனிேபாற் ெசன்  
        ெபௗவ ேமய்ந் ைம ேமனிேபாற் பசந் பல் யிர்க்கும் 
        எவ்வ மாற் வான் சுரந்தி  மின்ன  ெளன்னக் 
        ெகௗைவ நீர்சுரந் ெத ந்தன கைனகுரல் ேமகம் 
 
34 இ த்  வாய்திறந் ெதால்ெலன ெவல்ெலாளி ம ங்கத் 
        த த்  வாள் ைட விதிர்த் நின் இந்திர சாபம் 
        பி த்  நீளம்  ேகாைடேமற் ெபய் ெவம் ெப ம்ேபார் 
        த்  நாெமன வ தல்ேபான் ெமாய்த்தன ெகாண்  
 
35 னித னீள்வைர ச்சிேமன் ழங்கிவா னிவந்  
        தனித நீர்மைழ ெபாழிவன தடஞ்சிைல யிராமன் 
        கனித னீர்ைமயா லாலவாய்க் கண் தல் ேமற் 
        னித நீர்த்தி  மஞ்சனம் ஆட் வான் ேபா ம் 
 
36 சுந்த ரன்றி  மிைசத் யநீ ராட் ம் 
        இந்தி ரன்றைன ெயாத்தகா ெரழிழிெதன் மைலேமல் 
        வந்  ெபய்வலத் தனி தன் ெமௗ ேமல் வலாாி 
        சிந்  கின்றைகப் ேபாெதனப் பன்மணி ெதறிப்ப 
 
37 உ த்த ெதண்கடன் ேமகைல ைடயபார் மகள்தன் 
        இடத்  தித்தபல் யிர்க்ெகலா மிரங்கித்தன் ெகாங்ைகத் 
        தடத்  நின்றிழி பாெலனத் தடவைர க  
        ெதா த்  ழ்வன வி ெமனத் ங்குெவள் ள வி 
 
38 க நிற ேமக ெமன் ங் கச்சணி சிகரக் ெகாங்ைக 
        அ வியாந் தீம்பால் ேசார வகன்சுைன ெயன் ங் ெகாப் ழ்ப் 
        ெபா வில்ேவ ெயன்  ெமன்ேறாட் ெபாதியமாஞ் ைசலப் பாைவ 
        ெப குதண் ெபா ைந ெயன் ம் ெபண்மகப் ெபற்றாள் அன்ேற 
 
39 கல்ெலனக் கைரந்  ங் க ம் னற் குழவி கானத் 
        ெதால்ெலனத் தவழ்ந்  தீம்பா ண்ெடாாீஇத் திண்ேடாண் மள்ளர் 
        ெசால்ெலனத் ெதழிக்கும் பம்ைபத் தீங்குரல் ெசவிவாய்த் ேதக்கி 
        ெமல்ெலனக் கா ற் ேபாகிப் பைணெதா ம் விைளயாட்  எய்தி 
 
40 அரம்ைபெமன் குறங்கா மாவி னவிர்தளிர் நிறமாத் ெதங்கின் 
        கு ம்ைபெவம் ைலயா வஞ்சிக் ெகா யி  சுப்பாக் கூந்தல் 
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        சு ம்பவிழ் குழலாக் கஞ்சஞ் சுடர்மதி கமாக் ெகாண்  
        நிரம்பிநீள் ைகைத ேவ  ெநய்தல்சூழ் காவில் ைவகி 
 
41 பன்மலர் மாைல ேவய்ந்  பா ைரப் ேபார்ைவ ேபார்த் த் 
        ெதன்மைலத் ேதய்ந்த சாந்த மான்மதச் ேச  சிப் 
        ெபான்மணி யாரந் தாங்கிப் ெபா ைநயாங் கன்னி ந்நீர்த் 
        தன்மகிழ் கிழவ னாகந் தழீஇெகா  கலந்த தன்ேற 
 
42 வல்ைலதா யி பால் ைவகுஞ் சிவாலய ம ங்கு மீண்  
        ல்ைலயா ைனந் ந் ேத ந் திைரக்ைகயான் கந்  சி 
        நல்லமான் மதஞ்சாந் தப்பி ந விைர மலர் ய் நீத்தஞ் 
        ெசல்லலாற் ைசத் ெதாண் ன் ெசயல்விைன மாக்கள் ேபா ம் 
 
43 அ ம்பவி ழனங்க வாளி யைலதர வாகம் ெபான்ேபார்த் 
        திரங்கிவா லன்ன ேமங்கதி யி ைக ம் சங்கஞ் சிந்தி 
        மசுங்குசூழ் காஞ்சி தன்னவரம்பிற ெவா கும் மாாி 
        பரம்பரற் ைகயம் ெபய் ம் பார்ப்பன மகளிர் ேபா ம் 
 
44 வைரப  மணி ம் ெபான் ம் ைவர ம் குைழ ம் ட்  
        அைரப  மகி ங் சாந்  மப்பியின் ன த ட் க் 
        கைரப  ம த ெமன் ம் கன்னிையப் ப வ ேநாக்கித் 
        திைரப  ெபா ைந நீத்தஞ் ெசவி ேபால் வளர்க்கு மாேதா 
 
45 மைற தற் கைலக ெளல்லா மணிமிடற் றவேன ெயங்கும் 
        நிைறபர ெமன் ம் தி சாதனெநறி ெடன் ம் 
        அைறகுவ தறிந் ந் ேதறா ரறிெவனக் கலங்கி யங்கி 
        ைறயின்  ணர்ந்ேதார் ேபாலத் ெதளிந்த  ாி ெவள்ளம் 
 
46 மைறவழி கிைளத்த ெவண்ெணண் கைலமகள் ேபால் வ நீர் ெவள்ளந் 
        ைறவழி ெயா கும் பல்கால் ேசாைலதண் பழனஞ் ெசய்ேதன் 
        உைறவழி ேயாைட எங்கு ேமா மன் ைடயார்க் கன்பர் 
        நிைறவழி யாத ள்ளத் தன் ேபா னிரம்பிற் றன்ேற 
 
47 இழிந்த மாந்தர்ைகப் ெபா ள்க ம் இகபரத் தாைச 
        கழிந்த ேயாகியர் ைகப்ப ற் யவாய்க் களங்கம் 
        ஒழிந்த வா ேபா வாி ண் வர்ெக த் ெதழி  
        ெபாழிந்த நீர  தாயின விக்கும்வா னவர்க்கும் 
 
48 ஈறி லாதவள் ஒ த்திேய ையந்ெதாழி யற்ற 
        ேவ  ேவ ேபர் ெபற்ெறன ேவைலநீ ெரான்ேற 
        யா  கால்குளங் கூவல்குண் டகழ்கிடங் ெகனப்ேபர் 
        மாறி யீறில்வான் பயிெரலாம் வளர்ப்ப  மாேதா 
 
49 களமர்கள் ெபான்ேனர் ட் த் தாயர்வாய்க் கனிந்த பாடற் 
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        குளமகிழ் சிறாாி ேன  ெமா த்த  வைக ங்க 
        வளம  ம தம் பா  மனவ  கடந்ேதார் ெவன்ற 
        அளம  ெபாறிேபா ேலவ லாற்றவள் விைனயின் ண்டார் 
 
50 பலநிற மணிேகாத் ெதன்னப் பன்னிற ேவ  ட்  
        அல க வி ம் ேதய வாள்விைனக் க ங்கான் மள்ளர் 
        நிலமகள் உடலங் கீண்ட சால்வழி நிமிர்ந்த ேசாாிச் 
        சலெமன நிவந்த ெநங்ேகழ்த் தழன்மனி யிைமக்கு மன்ேனா 
 
51 ஊ ெசய் பைடவாய் ேதய ந  நீர்கால் யாத் ச் 
        ேச ெசய் குந ந் ெதய்வம் ெதா தீஞ் ெசந்ெநல் சி 
        நா ெசய் குந ம் ேபர்த்  நட ெசய் குந ந் ெதவ்வின் 
        மா ெசய் கைளகட்ேடாம்பி வளம்ப க் குந ம் ஆனார் 
 
52 பழிப  ந வந் தன்ைனக் கைடசியர் ப கிச் ெசவ்வாய் 
        ெமாழி த மாற ேவர்ைவ கத்ெதழ வல் ேதான்ற 
        விழிசிவந் ழலக் கூந்தன் ெமன் கில் ேசார ள்ளக் 
        கழிெப ங் களிப்  நல்கிக் கலந்தவ ெராத்த தன்ேற 
 
53 பட்பைகயாகுந் தீஞ்ெசாற் கைடசியர் பவளச் ெசவ்வாய்க் 
        குட்பைக யாம்ப ெலன்  ெமாண்ண ங் குவைள நீலங் 
        கட்பைக யாகு ெமன் ங் கமலநன் கத் க் ெகன் ம் 
        திட்பைக யாகு ெமன் ங் ெச தல்ேபாற் கைளதல் ெசய்வார் 
 
54 கைடசியர் க ம் கா ம் ைகக ம்கமல ெமன்னார் 
        பைடவிழி குவைள ெயன்னார் பவளவாய் கு த ெமன்னார் 
        அைடய ங் கைளந்தார் மள்ளர் பைகஞரா ய த்த ெவல்ைல 
        உைடயவ னாைண யாற்றா ெலா ப்பவர்க் குற ண் டாேமா 
 
55 ைரயற ணர்ந்ேதார் ன் ெபா ளி ள் ளடங்கி யந் ல் 
        வைரயைற க த்  மான வளர்க ப் றம்  ேதான்றிக் 
        கைரயைம கல்வி சாலாக் கவிஞர்ேபா மாந்  அந் ல் 
        உைரெயன விாிந்  கற்பின் மகளிர்ேபா ெலாசிந்த தன்ேற 
 
56 அன்  பத்தி வித்தி யார்வநீர் பாய்ச்சுந் ெதாண்டர்க் 
        கின்  வான ச னின்ன ள் விைள  மாேபால் 
        வன்  க ங்கான் மள்ளர் ைவக ஞ் ெசவ்வி ேநாக்கி 
        நன் ல யன்  காக்க விைளந்தன ந ந்தண் சா  
 
57 அகனில ேவ  பாட் ன் இயல்ெசவ்வி யறிந்  மள்ளர் 
        தகவிைன யற்சி ெசய்யக் காம ல் சாற்  நான்கு 
        வைகநலார் பண் ெசல்வி யறிந் ேசர் ைமந்தர்க் கின்பம் 
        மிகவிைள ேபாகம் ேபான்  விைளந்தன ைபங்கூ ெழல்லாம் 
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58 ெகா ம்பிைற வ விற் ெசய்த கூனி ம் பங்ைக வாங்கி 
        டங்குகால் வாிவண் டார்ப்ப ள்ளைரக் கமல நீலம் 
        அடங்கெவண் சா  ெசந்ெநல் ேவ ேவ றாிந்தீடாக்கி 
        ெந ங்களத் தம்ெபாற் குன்ற நிைரெயனப் ெப ம்ேபார் ெசய்தார் 
 
591 கற்ைறைவ கைளந்  ற்றிக் கூப்பி ர்க் காணித் ெதய்வம் 
        அற்றவர்க் கற்ற வா ஈந் தளைவகண் டாறி ெலான்  
        ெகாற்றவர் கடைம ெகாள்ளப் பண் யிற் ெகா  ேபாய்த் ெதன்னா 
        ற்றவர் சுற்றந் ெதய்வம் வி ந்தினர்க் கூட் ண்டார் 
 
60 சாற  கட்  ெயள் ச் சாைமெகாள் ளி ங்கு ேதாைர 
        ஆறி  மதமால் யாைனப் ப க்குைல யவைர ேயனல் 
        ேவறிபல் பயேறா ன்ன ன்னில விைள  மற் ம் 
        ஏேறா  பண்  ேயற்றி யி நிலங் கிழிய ய்ப்பார் 
 
61 றவின ாீச ேசனசத் ெதாண் னர் பசிக்கு நல் ண் 
        றவிைனப் பிணிக்குத் தீர்க்கு ம ந் டற் பனிப் க் காைட 
        உைறவிடம் பிறி  நல்கி யவரவ ெராழிகிச் ெசய் ம் 
        அறவிைன யி க்க ணீக்கி ய ங்கதி ய்க்க வல்லார் 
 
62 நிச்ச  மீச னன்பர் ெநறிப்ப ற் சிறார்ேமல் ைவத்த 
        ெபாச்சமில் அன்  மன்னர் தல்வைரக் கண்டாலன்ன 
        அச்ச ங் ெகாண்  கூசி ய பணிந் தினிய கூறி 
        இச்ைசயா ெறா கி ள்ளக் குறிப்பறிந் ேதவல் ெசய்வார் 
 
63 நைறப  கனிேதன் ெபய்த பாெலா  ந ெநய் ெவள்ளம் 
        நிைறப  ெசம்ெபான் வண்ணப் க்கலா னிமிர்ந்த ேசா  
        குைறவற ண்  ேவண் ம் ெபா ள்க ம் ெகாண்மி ெனன்ன 
        மைற த ல யார் தம்ைம வழிமறித் த த் வார்கள் 
 
64 பின்ெனவ ைரப்ப தந்தப் ெப ந்தமிழ் நாடாங்கன்னி 
        தன்னிைட ர்க ெளன்  மவயவந் தாங்கச் ெசய்த 
        ெபான்னியற் கலேன ேகாயின் மடமறப் றநீர்ச் சாைல 
        இன்ன  த த்  சாைல ெயன த் தாித்த தம்மா 
 
65 இன்ற டம் னல் ேவ சூழ் இந்நில வைரப்பிற் 
        குன்ற ல்ைலதண் பைணெநய்தல் குலத்திைன நான்கும் 
        மன்ற ள்ளமற் றைவநிற்க மயங்கிய மரபின் 
        ஒன்ேறா ெடான் ேபாய் மயங்கிய திைணவைக ைரப்பாம் 
 
66 ெகால்ைல யானிைர ேமய்ப்பவர் ேகாழிணர்க் கு ந்தின் 
        ஒல்ைல தாயதிற் படர் கறிக் க ந் ண குப்ப 
        ல்ைல ேசாெறனத் ேதன்விராய் த்திைழ சிற்றில் 
        எல்ைல யாயேமா டா ப ெவயின்சி  மகளிர் 
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67 கன்ேறா ங்களி வண் வாய் நக்க ர்ங் க ம்  
        ெமன்  ெபான்ெசாாி ேவங்ைகவா றங்குவ ேமதி 
        குன்றி ளந்திைன ேமய்ந் ங் ெகா நிழன் ம தஞ் 
        ெசன்  தங்குவ ேசவகம் என றச் ெசவிமா 
 
68 எற்  ெதண் ைர ெயறிவைள ெயயிற்றியர் இைழத்த 
        சிற்றில் வாய் ைழந் தழிப்பவச் சி மியர் ெவகுண்  
        பற்றி லாெரனச் சிதறிய மனவணி பரதர் 
        ற்றி லா ைலச் சி மியர் த்ெதா ம் ேகாப்ப 
 
69 ல்ைல வண் ேபாய் ல்ைலயாழ் ளாிவாய் ம தம் 
        வல்ல வண் ைனப் பயிற்றிப்பின் பயில்வன ம தங் 
        ெகால்ைல யான்ம  ெயறிந்திளங் குழவிெயன்  இரங்கி 
        ஒல்ைல ற் பால் ெவள்ளத்  கள்வன வாைள 
 
70 க ம்ெபாற் ேகாட் ளம் ன்ைனவாய்க் கள் ண்  காைளச் 
        சு ம்  ெசவ்வழிப் பாண்ெசயக் ெகான்ைறெபான் ெசாாிவ 
        அ ந்த டங்கடல் வைளெய த்  ஆழியான் ைகயில் 
        இ ந்த சங்ெகன விைறெகாளப் ைவேம ெலறிவ 
 
71 கழிந்த ெதங்கிெனாண் பழம்பாீஇ ட்பலாக் கனிகீண் 
        டழிந்த ேத வர்க் ேகணிபாய்ந் தகற் வ வைர 
        வழிந்த ேதன்மடற் ேகதைக மலர்நிழல் கு ெகன் 
        ெறாழிந்த தாமைரப் ேபா க்கு ஒளிப்பன ெகண்ைட 
 
72 ஆ  சூழ்கழிப் லால்ெபாறா தைசந் கூன் ைகைத 
        ேசா  கால்வன வாம்பல்வாய் திறப்பன ணிந்  
        கூ  வாெரனக் குவைளகண் காட் டக் கூ த் 
         வாெரனக் சிாித் அலர் ற்றவ ல்ைல 
 
73 ள்  ேசல்விழி ைளச்சியர் சுறெவா  ம ந்தக் 
        கள்  மாற ம் கூனலங்காய் திைன யவைர 
        ெகாள்  மாற ங் கிழங்குேதன் ெகா ஞ்சுைவக் கன்னல் 
        எள்  மாற ம் அளப்பன விைடக்கிைட த்தம் 
 
74 அவமி கும் லப் பைககடந் யிர்ெகலா மன்பாம் 
        நவமி குங்குைட நிழற்றிெமய்ச் ெசய்யேகா னடாத்திச் 
        சிவமி கும்பர ஞான ெமய்த் தி ெவா ம் ெபா ந்  
        தவமி ந் அர சாள்வ  தண்டமிழ்ப் ெபாதியம் 
 
75 வான யா ேதய்ந் யாிய மலயேம க்கண் 
        ஞான நாயக னம்மைல ேபார்த்தகார் நால்வாய் 
        ஆைன யீ  யம்மைழ யசும் பதன் ண்ணீர் 
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        கூனல் வான்சிைல கு திேதாய் ேகா ேபான்  அன்ேற 
 
76 சுைனய கன்கைரச் சூழல்வாய்ச் சு ம் சூழ் கிடப்ப 
        நைனய விழ்ந்தெசங் காந்தண்ேமல் நாகிள ேவங்ைகச் 
        சிைனய விழ்ந்த  கிடப்பெபான் ேறாய்கலத் ெதண்ணீர் 
        அைனய ெபான்சு  ெந ப்ெபா  காியி ந் தைனய 
 
77 குண் நீர்ப்ப  குவைளவாய்க் ெகா ஞ்சிைன மரவம் 
        வண்  கூப்பிடச் ெசம்ம ய்ப் ம  வார்ப்ப 
        அண்டர் வாய்ப்பட மைறவழி ெபாாிெசாாிந் ஆெனய் 
        ெமாண்  வாக்கி த் தீவிைன ப்பவ ரைனய 
 
78 அகி  மார ந் தழன்ம த் தகழ்ந்ெதறிந் தழல்கால் 
        கி  மார ந் ெதாட்ெடறிந் ைதஐவனம் விப் 
        காின் மால்காி ம ப்பினால் ேவ கள் ேபாக்கி 
        இக ல் வான்பயிர் ஓம் வ ெவயினர்தஞ் சீ ர் 
 
79 அண்ட வாண க்கு இன்ன  த த் ேவார் ேவள்விக் 
        குண்ட வாரழற் ெகா ம் ைக ேகா மக் குன்றிற் 
        ண்ட வாதேவ ற ளர் னத்ெதாி ம ப்ப 
        உண்ட காரகிற் ம  ெமாக்கேவ மயங்கும் 
 
80 க வி வாள் ெசாாி மணிக ங் கைழெசாாி மணி ம் 
        அ வி கான்றபன் மணிக  மகன்றைல நாகத் 
        திரவி கான்ெறெசம் மணிக ம் னங்கவ ாினமான் 
        கு வி ழ்ந்திடக் ெகா ச்சியர் ேகாத் எறி கவண்கல் 
 
81 மாய வன்வ  வாய  ைவயமால் உந்திச் 
        ேசய மங்கய மாய  ெதன்னனா டலர்ேமற் 
        ேபாய ெமன்ெபாகுட் டாய  ெபாதியமப் ெபாகுட் ன் 
        ேமய நான் க னகத்தியன் த்தமிழ் ேவதம் 
 
82 ஏக மாகிய ேம ம் ெபாதியேம யி ம்ெபான் 
        ஆகு ேம ைவச் சூழ்ந்தசாம் நத யா ம் 
        நாக ரா தண் ெபா ைநேய நாவலா த்த 
        ேபாக மி ம் ெப ைநசூழ் மிேய ேபா ம் 
 
83 சிறந்த தண்டமிழ் ஆலவாய் சிவ ல கானாற் 
        றந்த யங்கிய நகெரலாம் ரந்தரன் பிரமன் 
        மறந்த யங்கிய ேநமிேயா னாதிய வாேனார் 
        அறந்த யங்கிய லகு  வானேத யாகும் 
 
84 வைளந்த ண்ணிைட மடந்ைதயர் வன ைல ெம கிக் 
        கைளந்த குங்குமக் கலைவ ங் காசைறச் சாந் ம் 
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        அைளந்த ெதண் ைரப் ெபா ைநேயா வந்நதி ஞாங்கர் 
        விைளந்த ெசந்ெந ங் கன்ன , சும் அவ் வாசம் 
 
85 ெபாதியி ேலவிைள கின்றன சந்தனம் ெபாதியின் 
        நதியி ேலவிைள கின்றன த்தமந் நதிசூழ் 
        பதியி ேலவிைள கின்றன த மமப் பதிேயார் 
        மதியி ேலவிைள கின்றன மைற தற் பத்தி 
 
86 க க்க வின்ெப  கண்ட ந் ெதன்றிைச ேநாக்கி 
        அ க்க வந் வந் தா வான் ஆட  னிைளப்  
        வி க்க வாரெமன் காறி  கத்திைட சி 
        ம க்க ந்தமிழ் தி ச்ெசவி மாந்த  மன்ேறா 
 
87 விைட  ைகத்தவன் பாணினிக் கிலக்கண ேமனாள் 
        வடெமா ழிக்குைரத் தாங்கியன் மலயமா னிக்குத் 
        திட  த்தியம் ெமாழிக்ெகதிர் அக்கிய ெதன்ெசான் 
        மடம கட்காங் ெகன்ப  வ திநா டன்ேறா 
 
88 கண்  தற்ெப ங் கட ங் கழகேமா டமர்ந்  
        பண்  றத்ெதாிந்  ஆய்ந்தவிப் பசுந்தமி ேழைன 
        மண்ணி ைடச்சில விலக்கண வரம்பிலா ெமாழிேபால் 
        எண்ணி ைடப் படக் கிடந்ததா ெவண்ண ம் ப ேமா 
 
89 ெதாண்டர் நாதைனத் திைட வி த்த ம் தைல 
        உண்ட பாலைன யைழத்த  ெம ம் ெபண் வாக் 
        கண்ட ம்மைறக் கதவிைனத் திறந் ங் கன்னித் 
        தண்ட மிழ்ெசாேலா ம லச் ெசாற்கேளா சாற்றீர் 
 
90 ெவம்ைம யால்விைள வஃகி ம் ேவந்தர்ேகால் ேகா ச் 
        ெசம்ைம மாறி ம் வ ைமேநாய் சிைதப்பி ஞ் சிவன்பாற் 
        ெபாய்ைம மாறிய பத்தி ம் ெபா குன் றாவாய்த் 
        தம்ைம மாறி ம் ாிவ  த மம் அந்நா  
 
91 உலகம் யாைவ  மீன்றவ ம்ப  யர்ந்த 
        திலக நாயகி பரஞ்சுடர் ேசெயன ன்  
        தைலவ ரான் ைற ெசய்தநா ஃதன்றிச் சல்தி 
        சுல  பாாி ண் டாகுேமா றக்கத் ம் அஃேத 
        பாண் த் தி நாட் ப் படலம் சுபம் 
        ---------------------------   
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ம ைரத் தி நகரப் படலம் (92-200) 
 
92 மங்க லம் ைன பாண் நா டாகிய மகட்குச் 
        சங்க லம் ைன ேதாளிைண தட ைல யாதி 
        அங்க மாம் றந் த விய நகெரலா மைனய 
        நங்ைக மா க மாகிய நகர்வளம் பகர்வாம் 
 
93 ெகாங்ைக ேயபரங் குன்ற ங் ெகா ங்குன் ங் ெகாப் ழ் 
        அங்க ேமதி ச் சுழியல்அவ் வயி குற் றாலஞ் 
        ெசங்ைக ேயடக ேமனிேய வணந் திரேடாள் 
        ெபாங்கர் ேவய்வனந் தி க ம ைரயாம் ரேம 
 
94 வ வின் மாநில மடந்ைதமார் பிைடக்கிடந் திைமக்கப் 
        ப வில் ஆரேம பாண் நா டாரேமற் பக்கத் 
        தி வின் மாமணி யதன் ற நகெரலா மிவற் ள் 
        ந வி னாயக மாமணி ம ைரமா நகரம் 
 
95 தி ம கட்ெகா  தாமைரக் கூடேம தி மான் 
        ம ம கட்குெவண் டாமைர மாடேம ஞானந் 
        த ம கட்கிேயா கத்தனிப் பீடேம தைரயாம் 
        ெப ம கட்குஅணி திலகேம யானதிப் ேப ர் 
 
96 திக்கும் வான ம் ைதயி  ன் ெவண் ேசாதி 
        கக்கு மாளிைக நிவப்  காட்சியந் நக ள் 
        மிக்க வா தழ்த் தாமைர ெவண்மகள் இ க்ைக 
        ஒக்கு மல்ல  கழ்மக ளி க்ைக  ெமாக்கும் 
 
97 ெநற்க ம்ெபனக் க ம்ெபலா ெந ங்க  ெகன்ன 
        வர்க்க வான்க  ெகா க த் ெதங்ெகன வளர்ந்த 
        ெபாற்க வின்குைலத் ெதங்குகார்ப் பந்தைரப் ெபா த்  
        நிற்க நாட் ய காெலன நிவந்ததண் பைணேய 
 
98 சிவந்த வாய்க்க ங் கயற்கணாள் வலாாிையச் சீறிக் 
        கவர்ந்த வான்ற க் குலங்கேள க மணம் சி 
        உவந்  ேவ பல் பலங்க ம் ேவண் னர்க் குஉதவி 
        நிவந்த காட்சிேய ேபான்ற  நிழன்மலர்ச் ேசாைல 
 
99 ஒல்ெலா க்கதிர்ச் சாவிகள் றந்தழீஇ ேயாங்க 
        ெமல்  ைலப்பகங் ெகா யினால் க்கு  கம் 
        அல்ெல ங்களத் தண்ணற னணிவிழாத் த ப்ைபப் 
        ல்ெலா ம்பிணிப் ண்டெபாற் ெகா மரம் ேபா ம் 
 
100 சீத ேவாி ண்  அளி ரல் கமலேமற் ெச ந்தி 
        ேபாத ேவாி  மலர்க்க ஞ் ெசாாிவன த்ேதள் 
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        ேவத ேவதியர் ெசங்கரம் விாித் வாய் ம க்கள் 
        ஓத ேவம  தக  த வா ரைனய 
 
101 விைரெசய் பங்கயச் ேசக்ைகேமற் ெபைடெயா ம் விரவி 
        அரச வன்னநன் மணஞ்ெசய வம் யப் ெபாய்ைக 
        திைரவ ைளக்ைகயா ண் ளி ெசறிந்தபா சைடயாம் 
        மரக தக்கலத் தரளநீ ராஞ்சனம் வைளப்ப 
 
102 இ ம்பின் அன்னேதாள் விைனஞரார்த் ெதறிந் வாய் ம க்குங் 
        க ம்  தின்றி  ேயற்ெறா  காட் யின் சா  
        சு ம்  சூழ்கிடந் தாற்றிடச் ெசாாிந் ெவஞ் சினத்தீ 
        அ ம்  கட்களி ெறாத்தன வாைலெயந் திரங்கள் 
 
103 பள்ள நீர்குைடந் தஞ்சிைறப் பாசிேபார்த்  எ ந்த 
        ெவள்ைள யன்னத்ைதக் காரன ெமனப்ெபைட ழ்ந்த 
        உள்ள மீட்டல மரச்சிற குதறி ள் ளன்  
        ெகாள்ள வாைசயிற் றழீஇக்ெகா  குடம்ைபெசன் றைண ம் 
 
104 இரவி யாழிெயான் ைடயேத ாீர்த்ெத ம் இைமயாப் 
        ரவி நாநிமிர்த் தயில்வன ெபாங்கர்வாய்த் தளிர்கள் 
        கரவி லார்மகத் ெத ைக கற்பக நாட் ற் 
        பரவி வாட் வ பனிெயனப் பங்கயப் ெபாய்ைக 
 
105 பிறங்கு மாலவா யகத் ெளம் பிரான்அ  ளால்வந் 
        தறங்ெகா டீர்த்தமா ெய கட லமர்ந்தவா ேநாக்கிக் 
        கறங்கு ெதண் ைரப் ெப ம் றக் கட ம்வந் திவ் ர்ப் 
        றங்கி டந்தேத ேபான்ற  ாிைசசூழ் கிடங்கு 
 
106 எறி ம் வாைள  ம க்க  ெய ந் டல் பரப்பிப் 
        பறி  மாைம ம் வாள  ேகடகம் பற்றிச் 
        ெசறி  நாண்மலர் அகழி ஞ் ேசண்ெடா  ாிைசப் 
        ெபாறி  ேமெயான்றி டன் ேபார் ாிவன ேபா ம் 
 
107 கண்ணி லாதெவங் கூற்ெறனக் கராங்கிடந் தைலப்ப 
        மண்ணி னாெரவ ேர மிம் ம விைட ழ்ந்ேதார் 
        ெதண்ணி லாமதி மிைலந்தவர்க் ெகாப்ெபனச் சிலைர 
        எண்ணி னார்இ  ணரகநீத் ேதறி  ேமறார் 
 
108 குழிழ லர்ந்தெசந் தாமைரக் ெகா கிழ் ேகாங்கின் 
        உமிழ்த ம்பா ஞான ண் மிழ்ந்தவாய் ேவதத் 
        தமிழ றிந் ைவ திக டன் ைசவ  நி த் ம் 
        அமிழ்த ெவண் ைர ைவைக ம் ஒ றத் தகழாம் 
 
109 பிள்ைள ம்ெபைட யன்ன ஞ் ேசவ ம் பிாியாக் 
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        கள்ள ண்டகச் ெசவ்வியாற் கண்டவர் கண் ம் 
        உள்ள ந்தி ம் பாவைக சிைறப்ப த்  ஓங்கும் 
        ள்ள லம் தண் கிடங்கி  ாிைசையப் கல்வாம் 
 
110 மாக ந்திய க மதில் ம ைரநா யகர்ைகந் 
        நாக ெமன்பேத ேதற்றமந் நகர்மதில் வி ங்கி 
        ேமக நின்றைச கின்றதவ் ெவஞ்சினப் பணிதன் 
        ஆக ெமான் ேதா ாிபட ெநளிவேத யாகும் 
 
111 ரங்க டந்தெபாற் குன் ேகா ரெமனச் சு திச் 
        சிரங்க டந்தவர் ெதன்னரா யி ந்தனர் தி ந்தார் 
        உரங்க டந்திட ேவண் ம் உதவிெசய் தவரால் 
        வரங்க டந்திடப் ெபறெவதிர் நிற்ப  மா ம் 
 
112 சண்ட பா ம் திங்க ம் தைடபடத் திைச ம் 
        அண்ட ேகாள ம் பரந் நீண் டகன்றேகா ரங்கள் 
        விண்ட வாயிலால் வழங்குவ விடவரா வங்காந் 
        ண்ட ேபால்ப  மிழ்வன ேபால்ப  ழலா 
 
113 மகர ேவைலெயன் றியாைனேபான் மைழய ந் தகழிச் 
        சிகர மாைலசூ ழம்மதி றிைரக்கரந் ழாவி 
        அகழ ேவாங்குநீர் ைவைகயால் அல்ல  ேவற் ப் 
        பைகவர் ேசைனயாற் ெபாரப்ப ம் பாலேதா வன்ேற 
 
114 எல்ைல ேதர்வழித் தைடெச  மிம்மதிற் றஞ்சூழ்ந் 
        ெதால்ைல ேமவலர் வைளந் ழி டன் ேபார் ஆற்றி 
        ெவல்ல மள்ள ம் ேவண் ேமா ெபாறிகெள ெவல்ல 
        வல்ல வம்மதிற் ெபாழிெச  மறஞ்சிறி ைரப்பாம் 
 
115 ம க்கள் சுவன நஞ்சு சு ைன வாள்கள் சுவன த்தைலக் 
        க க்கள் சுவன குந்த ேநமிெயாி கால சுவன காலேனர் 
        எ க்கள் சுவன கப்ப ணங்கள் விடெமன்ன சுவன வன்ென ங் 
        ெகா க்கள் சுவன கற்க வண்கயி  ேகாத்  சுவன வார்த்தேரா 
 
116 நஞ்சு பில்கு ைள வாெள யிற்றர  நாநிமிர்த் ெதறி  மைலயரா 
        ெவஞ்சி னங்ெகாண் ைழ வாய்தி றந் ெபா  வாைர விக்கிட வி ங்குமாற் 
        குஞ்ச ரங்ெகா ய சலம் சிெயதிர் கு கு வார்தைலகள் சித மால் 
        அஞ்சு ெவம்ெபாறி விைசப்பி ங்க கி ய  ப்ெபாறி ய க்குமால் 
 
117 எள்ளி ேய நைர யி ளி மார்பிற ெவறிந்  குண்டகழி யிைடவிழத் 
        தள்ளி மீ ள் கல்  ப் ைள தந்  சு டல் சிந் மாற் 
        ெகாள்ளி வாயலைக வாய்தி றந் கனல் ெகாப்  ளிப்ப டல் குப் றத் 
        ள்ளி யா வன ைககள் ெகாட் வன ேதாள்  ைடப்பசில கூளிேய 
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118 வங்கு சங்கி  ெயறிந்தி க்குமாி ெதாடர்பி த்தைக ய க்கவிட் 
        வக்கு ெமான்னலர்க டைலக ைளத்தி கி டென க்குமா நிைலகளாற் 
        சுைவக்ெகா ந்தழல் ெகா த்தி சுெமதிர் கல்  ட் ய ம் ஒல்ெலனக் 
        குைவக்க ங்கன்மைழ ெபய்  மட்டமணல் ெகாட்  ேவவலர்கள் கிட்டேவ 
 
119 உ க்கி யீயமைழ ெபய்  மாலய க்கு வட் கு ெசம்பினீர் 
        ெப க்கி சும்வி  பைடெய லாெமதிர் பி த்  விட்டவர் தைமத்ெதறச் 
        ெச க்கி சுநைட கற்ற மாடெமா  ெசன்  ெசன்   ரெசா ம் 
        ெப க்கி மீ நைட ைவய ேமனடவி ெயய் ம் வாளிமைழ ெபய் மால் 
 
120 ெவறிெகாள் ஐம்ெபாறிைய ெவல்  ம்ெபா  ெவல் தற்காிய காலைன 
        றிய ெவல் ம் ெவலற்க ங்ெகா ய ரண வாயமர ராெணலாம் 
        அறிவி னானி  கம்மி யன்ெசய  மாிய வாயவனர் ாி மிப் 
        ெபாறிகள் ெசய் ம்விைன யின்ன ெபான்னணி ரத்  திக ைரத் மால் 
 
121 கைழ ம் தாம ம் சுண்ண  மணிநிழற் கல ங் 
        குைட ந் ப ந் தீப ங் கும்ப ந் தாங்கித் 
        தைழ ங் காதலர் வர பார்த் தன்பகந் த ம்பி 
        விைழ ங் கறிபினா ெராத்தன விழாவறா தி 
 
122 ஆலநின்றமா மணிமிடற் றண்ணலா னந்தக் 
        ேகால நின்றேச வ நிழல் கு கினார் குணம்ேபால் 
        ேவைல நின்ெற  மதிெயதிர் ெவண்ணிலாத் ெதண்ணீர் 
        கால நின்றன சந்திர காந்தமா ளிைகேய 
 
123 குன்ற ேநர்பளிக் குபாிைக நிைரெதா ங் கு மி 
        நின்ற பல்சரா சர மந் நீழல்வாய் ெவள்ளி 
        மன்ற கம்ெபா ந் தா ய மலர  நிழல் க் 
        ெகான்றி ெயான்றறல் கலந்தபல் யிர்நிைல யைனய 
 
124 கறிந்த ந் ற் குைவகழீஇக் காற்ெறாடர் பாியத் 
        ெதறித்த கன்றயன் மரகதச் சித்திரத்  எற்றி 
        எறித்த ைபங்கதிர்க் ெகாழிந்ைத  ெமட் நா வைளத் ப் 
        பறித்  ெமன் வா யைசப்பன பசைலயான் கன்  
 
125 சி கு கண்ணவாய்க் காற்ெறறி ெசவியவாய்ப் பாசம் 
        இ கு காலவாய்க் ேகாட் மா னினம்வழங் கா ங் 
        கு கு ண்ம ங் கி த்ெத  ேகாட் மா னினம்ேபாம் 
        ம கும் வண் சூழ்ந் திைறெகாள மான்மத நா ம் 
 
126 மாட மாைல  ேமைட  மாளிைக நிைர ம் 
        ஆட ரங்க  மன்றிேவ ளன்னவர் ம் 
        ஏட விழ்ந்ததா ரகல  மிைணத்தடந் ேதா ஞ் 
        சூ  மாதரார் சீறயிப் பஞ்சுேதாய் சுவ  
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127 ம மச் ெசம் ன லாறிட மாற  ேகாட் ப் 
        ப மச் ெசங்கண்மால் யாைனயின் பைனக்ைக  மைற ல் 
        அ ைமச் ெசம்ெபா  ளாய்ந்தவர்க் க ம்ெபா ள் ஈேவார் 
        த மச் ெசங்ைக  ெமா குவ தானநீ ரா  
 
128 பாிய மாமணி பத்தியிற் பதித்தி ட் படலம் 
        ெபாாிய வில் டக் குயிற்றிய ெபான்னர மிய ம் 
        ெதாிய மா ர ெசா ெக  ெசம்ெபானா டரங்கும் 
        அாிய மின்பேயா தரஞ்சுமந் தா வ ெகா கள் 
 
129 வலம்ப ம் யத் தாடவர் மார்ப்ேமற் லவிக் 
        கலம்ப டர்ந்த ண் ைலயினார் காெல த் ேதாச்சச் 
        சிலம்ப லம்பிைச ம ங்க ன் ென மவர் ேதந்தார்ப் 
        லம்  வண் ெநாந் தரற்றிய ெபாங்குேபர் ஒ ேய 
 
130 ைதய லார்மதி கங்க ந் தடங்க ங் குைழய 
        ைமய ளாவிய விழிக  மாட ங் ெகா ய 
        ைக  நாண்மலர்ப் ெபா ம்ப ங் கறங்குஇைசவண்ட 
        ெநய்ய ேவாதி ம்  நீளற ெனறிய 
 
131 மல ந் திங்கேடாய் மாட ஞ் ெசய்வன மணங்கள் 
        அல ந் தண் ைற ங்குைடந் தா வ ம்பி 
        சுல ஞ் ேசாைல  மாத ந் ற் வ வலர்கள் 
        குல ம் ெபாய்ைக  மைனக ங் குைறபடா வன்னம் 
 
132 ஊ  னாெரறி கலன்க  மம்மைன டன்பந் 
        தா  னார்பாி யார  ம யினாற் சிற்றில் 
        சா  னாெரா  ெவகுண் கண் ட ம் த் திைறப்ப 
        வா  னார்பாி நித்தில மாைல ம் குப்ைப 
 
133 ஐய ெவன் ைர வரம்பிைன வாகுேமா வ யர் 
        உய்ய மாமணி வாிவைள விறகுவிற் ழன்ேறான் 
        ெபாய்யில் ேவத ஞ் சுமந்திடப் ெபாறாதகன் றரற் ஞ் 
        ெசய்ய தாண்மலர் சுமந்திடத் தவம்ெசய்த ெத க்கள் 
 
134 ேதாரண நிைரெமன் காஞ்சி சூழ்நிைல ெந ந்ேத ரல்குற் 
        ரண கும்பக் ெகாங்ைகப் ெபா வின்மங் கலமா மங்ைக 
        தாரணிந் தாரந் க்கிச் சந்தகி றிமிர்ந்  பா ச் 
        சீரணி ைளெவண் ரல் ெசய் ற் றி க்கு மன்ேனா 
 
135 திங்கைளச் சுண்ணம் ெசய்  ேச ெசய் ட்  யன்ன 
        ெபாங்குெவண் மாடப் பந்தி ண்ணியம் சுந் ெதாண்டர் 
        தங்கண்ெமய் ேவடந் தன்ைனத் தாித்தன சாலக் கண்ெகாண் 
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        டங்கணன் விழ  காண்பா னைடந்ெதன மிைடந்த வன்ேற 
 
136 ேதெரா  க னப் பாய்மான் சிாிப்ெபா  ரவி ண்ட 
        தாெரா  க வி ையந் ம் தழங்ெகா  ழங்கு ைகம்மான் 
        ேபெரா  ெயல்லா ெமான்றிப் ெப ெகா  யன்றி ெயன் ம் 
        காெரா  ெசவிம டா  க மணி மாடக் கூடல் 
 
137 இழிபவ யர்ந்ேதார் த்ேதா ாிைளயவர் கழியர் ேநாயாற் 
        கழிபவர் யாவ ேர ம் கண்வைலப் பட்  ெநஞ்சம் 
        அழிபவர் ெபா ள்ெகாண் ெடள் க் ெகண்ெணய்ேபா லளந்  காட் ப் 
        பழிப  ேபாகம் விற்பா ராவணப் பண்  ெசால்வாம் 
 
138 ெமய்ப  மன்பி னார்ேபால் வி ம்பினார்க் க த் ந் தங்கள் 
        ெபாய்ப  மின்பம் யார்க்கும் லப்படத் ேதற்  வார்ேபால் 
        ைமப  கண்ணார் காமன் மைறப்ெபா ள் விளங்கத் தீட் க் 
        ைகபடச் சுவராய்த் ேதான்றச் சித்திரங் காணச் ெசய்வார் 
 
139 தி விற்கான் மணிப்  ணாகம் பலைகயாத் ெதண் த் தார 
        அ விக்கால் வைரெமன் ெகாங்ைகச் சூெதாட்  யா  ெவன் ம் 
        ம விக்கா கைரத் தங்கள் வ க்கண்ேவன் மார்பந் ைதப்பக் 
        க விச்சூ தா  ெவன் ம் ைகப்ெபா ள் கவர்தல் ெசய்வார் 
 
140 தண்பனி நீாில் ேதாய்த்த மல் ைகத் தாம நாற்றி 
        விண்ப  மதியந் தீண் ம் ெவண்ணிலா ற்றத் திட்ட 
        கண்பைட யைணேமற் ெகாண்  காம ங் கா ற் ெறய்தப் 
        பண்பல பா  ைமந்த ராவிையப் பாிசில் ெகாள்வார் 
 
141 கு ம்ைபெவம் ைலயிற் சிந்  சாந்த ங் குழ ற் சிந் ம் 
        அ ம்பவிழ் மாைலத் தா  மளி கர்ந் ெதச்சி லாகிப் 
        ெபா ம்பாிக் கா ற் ளாய்ப் ேபாயர மாதர் ெமய் ம் 
        இ ங்குழற் கா ஞ் சூழ்ேபா யியன்மணம் வி ங்கு மன்ேனா 
 
142 ஆலவா ைடயா ெனன்  மங்கயற் கண்ணி ெயன் ம் 
        ேசாைலவாழ் குயி  னல்லார் ெசால் யாங் ெகா ங்கு ெசால் ம் 
        பாலவாங் கிளிகள் ைவ பன் ைற குரவ ேனா ம் 
        லவாய்ச் சந்ைத கூட்  வன்மைறச் சிறாைர ெயாத்த 
 
143 ஔவிய மதர்ேவற் கண்ணா ரந்தளிர் விரன டாத் ம் 
        திவ்விய நரம் ஞ் ெசவ்வாய்த் தித்திக்கு ெமழா ம் தம்மிற் 
        ெகௗவிய நீர வாகிக் காைளயர் ெசவிக்கா ேலா  
        ெவவ்விய காமப் ைபங்கூழ் விைளதர வளர்க்கு மன்ேற 
 
144 கட் ல னாதி ையந்  வப் றக் கனிந்த காமம் 
        விட் லத் தவேர யன்றி ெபற் றவ ம் ழ்ந்  
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        ெபட்ப ற் ற ம் ைகப்பப் ெப ம்குலக் கற்பி னார்ேபால் 
        நட்பிைடப் ப த்தி விற்கு நல்லவ ாி க்ைக யீ தால் 
 
145 வ க்க  வாய்ைம மாண் ங் கங்ைகதன் மரபின் வந்த 
        வி க்கு ப் பிறப்  வர் ஏவிய விைனேகட் டாற் ம் 
        ஒ க்க  மைமச்சாய் ேவந்தர்க் கு திசூழ் விைன ங் குன்றா 
        இ க்க  ேமழிச் ெசல்வர் வளம  கியம்ப ற்றாம் 
 
146 வ வி ந் ெததிர்ெகாண் ேடற்  நய ைர வழங்கு ேமாைச 
        அ கி ந் த சி ட்  கமனன் கைற  ேமாைச 
        உைரெப  தழிழ்பா ராட்  ேமாைசேகட் வைக ள்ள 
        இ நிதி யளிக்கு ேமாைச ெய கட லைடக்கு ேமாைச 
 
147 அ ந்தின ர ந்திச் ெசல்ல வ ந் கின் றா  மாங்ேக 
        இ ந்தினி த ந்தா நிற்க இன்ன  தட் ப் பின் ம் 
        வி ந்தினர் வர  ேநாக்கி வித்ெதலாம் வய ல் சி 
        வ ந்திவிண் ேணாக்கு ேமாேர ழவர்ேபால் வா  நிற்பார் 
 
148 வான ம் திைச ம் ெபாங்கும் கழ்ைம ம் வானம் ேப ம் 
        ஞான ம் ெபாைற ங் குன்றா நன்றி  க்கப் பா ந் 
        தான ங் ெகாைட  மன் ம் வாிைச ந் தைகசா னண் ம் 
        மான ந் தவஞ்ெசய் தீன்ற மக ேபால் வளர்க்க வல்லார் 
 
149 ல் ேயார் பண்டங் ெகாள்வார் வினவின ெபா டம் பக்கல் 
        இல்ெலனி னினமா ள்ள ெபா ைரத் ெததிர்ம த் ம் 
        அல்லதப் ெபா ண் ெடன்னின் விைலசுட்  ய த்  ேநர்ந் ஞ் 
        ெசால்  மிலாபங் ெகாள்வார் ெதான்பர பி க்ைக ெசால்வாம் 
 
150 நீல ேவதிேமற் பளிங்கினா னிழற்சுவர் நிறீஇமின் 
        கால வா ய ைவரவாள் கானிைரத் ம்பர்க் 
        ேகால வாணிலாச் ெசாாிமணி குயிற்றிெவண் மாடம் 
        மாைல ேபால்வ த் தியற்றின பீ ைக ம கு 
 
151 திைரய ளிப்ப ந் திைரப  தீம் னல் ேவ க் 
        கைரய ளிப்ப ங் கைரயிலா னிைரப  கானத் 
        தைரய ளிப்ப ந் தைரகிழித் ன்றிவிண் டாங்கும் 
        வைரய ளிப்ப ம் வாங்கிவாய் ம ப்பன மாடம் 
 
152 காிய கம்பலக் கி கின் ேமற் கதிர்வி  பவளத் 
        ெதாியல் ெபான்னாி மா ைக ெதண்ணிலாச் ெசாாி ம் 
        பாிய நித்தல மணிவட மரகதப் பசுந்தார் 
        விாிய விட்டன விந்திர வின்னிைச யைனய 
 
153 நாள்க ங்குளிர் திங்க  ஞாயி  ேமைனக் 
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        ேகாள்க ங்குளிர் விசும்ெபாாீஇக் கு குந் தாங்கு 
        வாள்கி டந்திராப் பகெலாளி ம க்கலால் வணிகர் 
        ஆள்க லம்பகர் பீ ைக றக்கநா டைனய 
 
154 பன்னி றத்தபல் ெப விைலப் பட்ெடலா மவண 
        அன்ன பட் ன்ேமம் ப விைலப் ப த்தி  மவண 
        எந்நி லத்த ம் ெபா ள்பதி ென ல வணிகர் 
        மன்னி க்ைக  ம ம்ெபறல் வளெனலா மவண 
 
155 மரக தத்தினா லம்மிகள் ைவரவா லக்ைக 
        உரல்கள் ெவள்ளியா ல ப்பகில் விறகுைல பனிநீர் 
        அாிசி த்தழல் ெசம்மணி ய கலன் பிற ம் 
        எாிெபா னா ைழத் தா ப விவர்சி  மகளிர் 
 
156 ெசயிாிற் றீர்ந்தெசம் ெபான்னினால் திண்ணிைலக் கதவம் 
        வயிரத் தா ைடத் தவர்கைட வாயி  ெமன்றால் 
        அயிாிற் றீந்தேப ரறிஞ  மைனயர்தஞ் ெசல்வத் 
        திய ற் றாெமன வைரய த் திைசப்பைத ெயவேனா 
 
157 எாிக்கு ம்ெபாறி யைனயெசம் மணிசுட ெரறிெபான் 
        வாிச்சு ம் ேநர் மரகத த் வாள் ைவரந் 
        ெதாிப்ப ந் கிர் சிந்தின ெசல் நா ளன் ம் 
        காிப்பர் ைகயகப் ப வன வாயிரத் திரட்  
 
158 பாய ெதான்மரப் பறைவேபாற் பயன்ெகாள்வான் பதிெனண் 
        ேதய மாந்த ங் கிளந்தெசாற் றிரட்சிதான் ய 
        மாைய காாிய ெவா  யன்றி வான் தற் க வின் 
        ஆய காாிய ேவாைசேய யாய்க்கிடந் தன்ேற 
 
159 ஒழிவில் ேவ பல் ெபா ேம ேலாக ம் பிற ம் 
        வ வில் ேவ பல் கைலக  மர ளி வகுத் த் 
        த வி ேவண் னர் தாங்ெகாளத் தக்கவா பகரா 
        அழிவி லாமைற ேபான்றன வாவண தி 
 
160 திக்ெகலாம் கழ் ம ைரையச் சிவ ர மாக்கி 
        க்க ணாயக னரசுெசய் ைறயி க் ேகற்பத் 
        தக்க ேதாழேனா டளைகமா நக ைற தயக்கம் 
        ஒக்கு மந்நகர் வாணிக ைற ள்சூழ் நிகமம் 
 
161 ஒற்ைற யாழியா லகி  ள க்குமா ேபாலச் 
        ெசற்ற ேநமியாற் க  யி  ன் ேகா ேலாச்சி 
        மற்ற டம் ய வ யினான் காற  சீற்றக் 
        ெகாற்ற மன்னவர் வி க்கு க் ேகாம  குைரப்பாம் 
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162 தரங்க ேவைலக டம்ைமேய தா றப் பிணித் த் 
        ரங்க மாெவனத் ெதாகுத்தமந் ைறபல வ வி 
        இரங்கு ேமாரறி யிர்வைர யாைவ ம் ெபய்ர்த்  
        மரங்ெகால் யாைனேபாற் பிணித்தகூ டம்பல மன்ேனா 
 
163 ம க்கள் வச்சிரங் கார் கம் வாளி க் கு மிக் 
        க க்கள் சக்கர டம்பி  கப்பண நாஞ்சில் 
        எ க்க ணாந்தகம் பலைகதன் ைவ தற் பைடயின் 
        கு க்க ேளா கல் விந்ைதவாழ் கூட ம் பலவால் 
 
164 ைளய கல்ைலமா ெலனக்ெகாண்  சுழற்றி ஞ் ெசந் ள் 
        அைள ம் யாைனேபாற் பாய்ந் மல் லாற்றி ம் ஆற்றல் 
        விைளய வாள  ேகடகம் சி ம் ெவன்றி 
        இைளய ராடமர் பயில்வன ெவண்ணிலாக் கூடம் 
 
165 ேதசவிர் நீல மாடஞ் ெசம்மணிச் ெசன்னி மாடங் 
        காச  கனக மாடஞ் சந்திர காந்த மாடம் 
        மாசற விளக்கு மின்ன மாடநீண் மாைல கூடற் 
        பாசிைழ மடந்ைத ண்ட பன்மணிக் ேகாைல யன்ன 
 
166 விைரயகல் க ம்பி னல்லார் ங்கிளங் ெகாங்ைக ேபாழ்ந்த 
        வைர யகன் மார்ப மன்றி வ ப்படார் தமக்கன் பில்லார் 
        உைரயகன் மான வாற்றா ெலா குவார் பலைக ெயாள்வாட் 
        கைரயகல் விஞ்ைச ரர் கணம்பயில் காட்சித் ெதங்கும் 
 
167 மின்ைனவா ெளன்ன சி ங்குவார் தம்மிற் ேபார் ண் 
        ெடன்னவான் ம ப்  நீட்  ெயதிெரதிர் ைதயக் குத்தி 
        அன்னவா ெனன்ன வாய்விட் ட ெவனச் ெசந்நீர் ேசாரப் 
        ெபான்னவா மகன்ற மார்பர் ெபா களி றாட்  வார்கள் 
 
168 ண் வா ள ந் தங்கள் பின்னிடத் வக்குண் டீர்த் த் 
        தாண் மா ெனாற்ைற யாழித் ேதாி ம் ள்ளித் ள்ளப் 
        பாண் ல்வாய்ப் பசும்ெபான் ேறயப் பார்மகண் குகீண்  
        ேசண் ைச ேபாய்மடங்கச் ெசல்வத்ேதர் நடாத்  வார்கள் 
 
169 ைமந்தர்தந் ெந க்கிற் சிந்  கலைவ ம் மகளிர் ெகாங்ைகச் 
        சந்த ங் கூந்தல் ேசார்ந்த தா ஞ் சிவிறி சு 
        சிந் ரப் ெபா ம் நாறத் ேதெனா  ெம ந்  ெசந் ள் 
        அந்தர வயி  ர்ப்ப வ பாி நடாத் வார்கள் 
 
170 தம் யிர்க் கிரங்கார் ஆகித் த க்ெகா  மான மீர்ப்பத் 
        ெதம் ைன ெயதிர்ந்தா ராற் ஞ் ெச ெவனக் கு திச் ெசங்ேகழ்க் 
        ெகாய்ம்மலர்க் கு மிச் ேசவல் ேகாழிளந் தகர்ேபார் ட்  
        ெவம் ைன ேநாக்கி நிற்பார் ேவறவற்  ேநாக்கார் 
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171 ெபண் த்த மைனய ேபைதச் சி மியர் ெப நீர் ைவைக 
        ெவண் த்த மிைழத்த சிற்றில் சிைதபட ெவகுண்  ேநாக்கிக் 
        கண் த்தஞ் சிதறச் சிந் ம் கதிர் த்த மாைலத் தட்பத் 
        ெதண் த்தி னைகத் ச் ெசல்வச் சிறார்கேட ட்  வார்கள் 
 
172 ெகா கி ழா  மிஞ்சிக் ேகாநகர் வடகீழ் ஞாங்கர் 
        மிைச ேவம்  நாற கவி ழா ம் ேபாந் ம் 
        அ மிைச நாறத் ெதன்னர் வழிவழி யரசு ெசய் ம் 
        இ ர சுறங்கா வாயி ெல நிைல மாடக் ேகாயில் 
 
173 ஆத்திக ண்ெடன் ேறா  மற தற் ெபா ள்கள் நான்கும் 
        நாத்திகம் ேபசும் வஞ்சர் நாவாி க வி யாக 
        ஆத்தனா ைரத்த ேவத வள கண் ள்ளந் ேதறித் 
        தீர்த்தராய் த்தீ ேவட்குஞ் ெசல்வர்தம் இ க்ைக ெசால்வாம் 
 
174 ஞ்சிநாண் ம ங்கின் மின்னப் ெபான்ெசய்த ளாி ேவய்ந்த 
        குஞ்சிநான் றைசயத் தாைனச் ெசா க்கு ன் ெகாய்  ங்கப் 
        பஞ்சிநாண் கைலந்ேதான் மார் ம் பலாசக்ேகால் ைக ம் தாங்கி 
        எஞ்சிநாண் மைற ல் கற்ேபார் கிைடகேள யில்ல ெமல்லாம் 
 
175 தீவிைன யந்த ணாளர் சிறார்பயி ெறய்வ ேவதம் 
        நாவ  ேவற்றக் ேகட் க் கிளிகேளா நவி ம் ேவற் ப் 
        ைவ ம் பயின்  த்ேத லகுைற மந் தாரக் 
        கா ைற கிளிகட் ெகல்லாங் கசடறப் பயிற்  மன்ேனா 
 
176 ேவத  மங்க மா  மி தி ம் ராண ன் 
        ேபத ம் ெதாிந்ேதா ரா ம் பிறமதங் கைளய வல்ல 
        வாத ம் மதேமற் ெகாண்  ம த்த ம் நி த்த வல்ல 
        ேபாத  ைடேயா ரா ம் ெபா ந்தன கழக ெமல்லாம் 
 
177 உறிெபாதி கரகக் ைகய ெராளிவி  ெசங்கற் ேறாய்த்த 
        அ ைவய யிர்க்கூ றஞ்சு நைடயின ரவிச்ைச மாள 
        எறிசுடர் ம வா ெளன்னக் ேகாவணம் யாந்த ேகாலர் 
        மைற  வன்றித் ேதறா மாதவர் மடங்க ெளங்கும் 
 
178 அட் ல்வாய்ப் ைக  மாடத் தகில்ப  ைக ம் ேவள்வி 
        விட்ெட  ைக ம் ஒன்றி விாிசுடர் வி ங்கக் கங்குல் 
        பட்ட  பல ந் தந்தம் பயில்விைன யிழக்க நங்ைக 
        மட்டவிழ் க க்ைக யான்கண் ைதத்தநாண் மா  மன்ேனா 
 
179 ெதய்வ நீ ைமந் ெத த் ேம சிைதக்கல னாக 
        எவ்வ மாசி  விைன டம் ெப த் ழல் பிறவிப் 
        ெபௗவ ேமைழ ம் கடந்தரன் பதமலர்க் கைரேசர் 
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        ைசவ மாதவர் உைறமடத் தனிம  குைரப்பாம் 
 
180 எங்கு மீசைனப் ைசெசய் திகபர மைடவார் 
        எங்கு மன்பைரப் ைசெசய்  எ பிறப் ப பார் 
        எங்கு மாகமஞ் ெசவிம த் ெததிர்விைன த ப்பார் 
        எங்கு நாயகன் வ ணர்ந் தி ள்மலங் கைளவார் 
 
181 அழிவி லா ைர யாகமம் இலக்கமாய்ந் தவற் ள் 
        விழிமி தாகிய விதியி ம் விலக்கு  ம ையத் 
        த  ெதாண்டர்கண் ைமந்தர்கள் சாதகர் பாசம் 
        க வி ட ள் ேபாதகக் காட்சியர் பலரால் 
 
182 மைறகள் ஆகமம் ெபா ச்சிறப் ெபனச்சிவன் வகுத்  
        ைறயி ேனாதிய விதிவிலக் குைரக  வில் 
        அைற ம் ெமான் றிரண்ெட ம் பிணக்கற வைமத்த 
        குைறவி லாச்சிவ ேயாகியர் குழாங்க ம் பலவால் 
 
183 குழ ம் ம்  நாரதர் பாட ம் குனித் ச் 
        சுழ ங் ெகாம்பனார் ஆட  வர்வாய்த் தி ம் 
        விழவின் ெசல்வ ஞ் சு தி ந் திைசெயலாம் வி ங்கும் 
        ழ ங் கண் யி லாத  ன்னவன் ேகாயில் 
 
184 மடங்கல் இன்றிவிண் பிளந் ேமல் வளர்ந் ெவள் ேளற்  
        விடங்கர் ெவள்ளிமன் றிைமத்ெத  ெவண்சுடர் நீட்டம் 
        டங்கல் ெவண்பிைறக் கண்ணியான் கயிைல  லகும் 
        ஒ ங்கு கின்றநா ேளாங்கிய ேவாக்கேம ெயாக்கும் 
 
185 கரந்  ேதன் ளித் தலர்க ம் ெசார்ந் வண் டரற்ற 
        நிரந்  சுந்தரற் ெகா சிைற நின்ற ங் கடம்  
        பரந்  கட் னல் உகப்பல மலர்க ய்ப் பழிச்சி 
        இரந்  நின்ற ச் சைனெச  மிந்திர னிக ம் 
 
186 உழல்ெசய் தீவிைன ப்பற யிர்க்ெகலா ம யின் 
        நிழல்ெசய் வார்க்குநீ ணிழல்ெசயா நின்ற ங் கடம்பின் 
        குழல்ெசய் வண் கற் பகம க் ெகாணர்ந் வந் ட் த் 
        தழல்ெசய் காமெமன் ேபைடயின் ஊடேனாய் தணிக்கும் 
 
187 ஆ  நீர்க்கட லன்ற  ெவனநிைற யகழ்கார் 
        ஊ  மாழியன் ற ெவன ேவான்ெகயி ெலட்டாய்ச் 
        சா  ேநமியன் ற ெவனச் சைமந்தேகா ரம்ெபான் 
        ேம  வன்ற  ெவனச்சுடர் விசும்பிழி விமானம் 
 
188 ேவத வந்த ந் ளக்கற ெமய்ப்ெபா ள் விளங்கும் 
        நாத வந்த ங் கடந்தேதார் ந நிைலப் ெபா ளின் 
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        பாத வந்தைனப் பத்தியின் பாலராய்ப் பயில்ேவார் 
        மாத வந்த  பயெனனத் தைழத்தபல் வள ம் 
 
189 ெபாறிகள் ஐந்தி க் கூட் பல் ேபாக  மிதப்பச் 
        ெசறிெகா ணீரவா வர்ப்பவத் தி நகர் மாக்கள் 
        ெநறிெகாள் ெசஞ்சைடப் பிைற  நி மலக் ெகா ந்தின் 
        ெவறிெகா ணான்மல ர தழீஇ ெபற் றார்ேபால் 
 
190 ன்ன வன்னர சி க்ைகயால் அந்நகர் ளாிப் 
        ெபான்ைன யீன்றதா ல பல ெபா ணிைற ெசல்வந் 
        தன்ைன யீன்றதா ல பல த மெமன் ைரக்கும் 
        மின்ைன யீன்றதஃ தீன்றதால் வி த்தகு கேழ 
 
191 எ க்க டந்தேதா த்திர லகெமன் றியா ம் 
        வ த்த நின்றவிந் நகர்வயின் உம்பாின் மாண்ட 
        வி த்த கும்பல ெசல்வ ம் வியந் பார்த் ள்ளத் 
        த க்க றாைமயா ன்ன  மமரர்கண் றங்கார் 
 
192 விைரய ழ்ந்ததார் மீனவர் வாைகேவல் வி த் த் 
        திைரய ெவன்ற  தகர்த் திந்திரன் ெச க்குக் 
        கைரய ெவன்ற ங் கார்தைள யிட்ட ங் கனக 
        வைரய ெவன்ற ம் இந்நகர் வ யினா லன்ேறா 
 
193 எங்கு நா மா ெயங்க ங் கண் மா ெயங்குந் 
        தங்கு ேபெராளி யல்லதித் தனிநகர்ச் ெசல்வஞ் 
        ெசங்க ணாயிர நாவினான் ெசப்ப ம் எதிர்க்கண் 
        டங்க ணாயிர ைடயவ னளக்க ம் ப ேமா 
 
194 ண்ணி யம் ாி மிபா ரதில்வ  ேபாகம் 
        நண்ணி யின்  மிவா னாெடன்ப நா ம் 
        ண்ணி யம் ாி மி  மதில்வ  ேபாகம் 
        நண்ணி யின்  மி  ம ைரமா நகரம் 
 
195 பண்கனிந் தைனய ெசால்லார் நரப்பிைசப் பாணி ேதவர் 
        உண்கனி ய ங் ைகப்பச் ெசவி ைள ண்ட ண் ம் 
        ெபண்களின் அ த மன்னார் ெப மித நடன ண்ணக் 
        கண்கைள வி த் ங் காலங் கழிப்பவ ரளவி லாதார் 
 
196 கலவிவித் தாக க் கட் னல் குளிக்கு நல்லார் 
        லவிதீர் ெசவ்வி ேநாக்கிப் னர் ைலப் ேபாகந் ய்த் ம் 
        நிைலநிைல யாைம ேநாக்கி ெநறிப்ப  த ம தானங் 
        கைலஞர்ைகப் ெபய் ங் காலங் கழிப்பவ ெரண்ணி லாதார் 
 
197 சந்தித்  மீனேநாக்கி தைலவைன ன்  ேபா ம் 
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        வந்தித் ம் ஈசன் ைச மர ளி த் ம் ேவதம் 
        அந்தித்  மறியான் ெசய்த தி விைள யாடல் ேகட் ஞ் 
        சிந்தித்  மன்பர் ைச ெசய் நாள் கழிப்பார் பல்ேலார் 
 
198 கற்பைவ கற் ங் ேகட் ங் ேகட்டைவ க த் ள் ஊறச் 
        ெசாற்ெபா  ணிைனந் ங் ேகட்ேபார்க் குணர்த்தி ட் ளக்கந் தீர்த் ம் 
        எற்பக ர  நீங்கு மிடத் ெமய் யறிவா னந்த 
        அற் த ெவள்ளத் தாழா தாழ்ந்  நாள் கழிப்பார் சில்ேலார் 
 
199 தன்னிகர் உயர்ச்சி யில்லான் காப்பியத் தைலவனாக 
        ன்னவர் ெமாழிந்த ேதேனார் தமக்ெகலா கம னன்ேறா 
        அன்ன  தனேத யாகு மண்ணிேல பாண்  ேவந்தாய் 
        இந்நகர்க் கரச னாவா னிக்கவிக் கிைறவ னாவான் 
 
200 என்ெனன ைரப்ேபன் இந்த விைறமகன் பண்ைம ேயைன 
        மன்னவர் வாேனார் ேபால மதித் ைர விாிக்கற் பாற்ேறா 
        அன்னவ னாைண யாற்றா ைடப்பதிவ் வகில ெமன்றான் 
        ன்னவன் ெசய்த வாடல் வரவிைன ைறயிற் ெசால்ேவன் 
 
        ம ைர தி நகரப் படலம் சுபம் 
        ----------------------   
 

தி க்கயிலாய வ ணைனப் படலம் (201 - 207) 
 
201 வரங்க டந்த  ெளன  வானவர் னிேவார் 
        கரங்க டந்தைல கிழ்த்திடக் க ைணெசய் தவிச்ைச 
        உரங்க டந் ைர ணர்ெவலாங் கடந்த  மைறயின் 
        சிரங்க டந்தவன் இ ப்ப  தி க்கயி லாயம் 
 
202 ரந்தர் ஆதிவா னவர்பதம் ேபா ைற த்ேதள் 
        பரந்த வான்பதஞ் சக்கரப் பைட ைடப் பகவன் 
        வரந்த வா வார் பதெமலா நிைலெகட வ நாள் 
        உரந்த வா நின் ழிேதா ேறாங்குமவ் ேவாங்கல் 
 
203 அரம்ைப மாதரா ராட  னரவ ம் பாடல் 
        நரம்பி ேனாைச  ழவதிர் சும்ைம  நால்வாய் 
        வரம்பில் ஓைத  ம வி  ெழா மா றா  
        நிரம்பி வான ந் திைசக  நிமிர்வன மாேதா 
 
204 ெவந்த நீற்ெறாளி ெவண்ைம ம் விமலைன யகங்ெகாண் 
        டந்த மின்றிேய யைசவற வி க்ைக  ம வி 
        வந்த கண்க ம் ெகாண்டவ ணி க்குமா தவர்க்குத் 
        தந்த தாலரன் கயிைலயிந் தன சா பம் 
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205 ஆங்கு ெவண் கில் விாித்ெதனக் கல்ெலன வார்த்  
        ங்கு கால  வித்திரள் ெவள்ளேம யன்றி 
        ஓங்கு நான்மைறக் கு மியின் உள்ளளி ேநாக்கித் 
        ங்கு மாதவர் கண்க ம் ெசாாிவன ெவள்ளம் 
 
206 ேகாட்  மாமலர் நிலமலர் குண் நீர் எ த் க் 
        காட்  மாமலர் ெகா மலர் ெகாண் ட் கைரந்த 
        பாட்  மாமலர் ெகாண் நம் பரஞ்சுட ர யிற் 
        சூட்  மாதவர் ெதாகுதி ஞ் சூழ்வன ெவா பால் 
 
207 ைகய நாக ம் காய்சின ைவ ங் க வாய்ப் 
        ைபய நாக ந் தங்கிைள பரவிய க்கண் 
        ஐய னாகெமய் ய ந்தவர் தைமயைடந்  அன்  
        ெசய்ய நாக ம் ைவய ம் கழ்வதச் சிலம்  
 
        தி க்ைகலாய வ ணைனப் படலம் சுபம் 
        -------------------------   
 

ராண வரலாற் ப் படலம் (208 - 232) 
 
208 அளந்தி டற்காி தாயவக் குன்றின்ேமல் 
        களங்க த் விண் காத்தவன் ேகாயின் ன் 
        விளம்ப ஞ்சிவ தீர்த்தத்தின் மிக்கதாய் 
        வளம்ெப ஞ்சிவ தீர்த்தத்தின் மாட  
 
209 தண்ட ங்கதிர்ச் சந்திர காந்தத்திற் 
        பண்ட யங்க நவமணி பத்திெசய் 
        தண்டர் தச்சன் அேனக தவஞ்ெசய்  
        கண்ட தாயிரக் கான்மண் டபமேரா 
 
210 ஆன பான்ைமயி னால்அந்த மண்டபம் 
        ஞான நாயக னாண்மலர்த் தாெடாழ 
        வான மீெனா  வந்  பதங் குறித் 
        ன மின்மதி ைவகுவ ெதாத்தேத 
 
211 அன்ன மண்டபந் தன்  ள ந்தவம் 
        என்ன ேவங்ைக யதண்ேமல் இ ந்தனன் 
        பன்  ேவள்விப் பதிெனண் ராண ம் 
        ெசான்ன மாதவச் சூத னிவேன 
 
212 அந்த ேவைலயி லச்சிவ தீர்த்தத்தில் 
        வந்  ழ்கியம் மண்டபத் ேதறிேய 
        சந்தி யாகி தவ த் தீறிலா 
        இந்  ேசகரன் றாணிைனந்  ஏத்திேய 
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213 சம்  பத்தன் சதானந்தன் உத்தமன் 
        அம்  யத்த னைனய மேகாதரன் 
        உம்ப ரஞ்சிய க்கிர ாியன் 
        நம்  ேவள்விப் பிரசண்ட நற்றவன் 
 
214 ஆதி மாதவர் யாவ ம் அன் ைம 
        பாதி யாய் ற்  மாகும் பராபரச் 
        ேசாதி பால்ைவத்த சூதைனத் ேதாத்திரம் 
        ஓதி யஞ்ச த் ெதான்  வினாவினார் 
 
215 ேவத வாகம ராணேம மி திேய தலா 
        ஓ  ல்களின் ணிெபா  லெகலாம் பயந்த 
        ேபைத பாகேன பரெமனத் ேதர்ந் ணர் ெபாிய 
        ேபாத மாதவ னக்கியாம் கல்வ  ஒன்  லதால் 
 
216 ேம  மந்தரங் ைகைலபர்ப் பத தல் விைடேமல் 
        ஊ  மந்தர நாடவன் உைறபதி யனந்தம் 
        ஆ  மந்தமில் ேபாகம்  டைடவெதன் றவற்றின் 
        கார ணங்கேளா ைரத்தைன க த்தி க் கிைசய 
 
217 ஐய மாதி க் குற்ற ம் அகலநீ ய ளிச் 
        ெசய்ய ந்ெதளிந் திேலங்கள்யாஞ் சிற்றறி ைடேயம் 
        ைமய ெனஞ்சிேன மாைகயான் மயக்கற வின் ம் 
        உய்  மாற ள் ெசய்திெயன் ைரத்தனர் மன்ேனா 
 
218 தலங்க டம்மின்மிக் குள்ளதாய்த் தகுதிசா றீர்த்தக் 
        குலங்க டம்மின்மிக் குள்ளதாய்க் குைறயிரந் ேதார்க்கு 
        நலங்க டந்த ண் ர்த்தியாய் நாதேவ தாந்தப் 
        லங்க டந்தேபர் ஒளி ைற தலெனான்  கலாய் 
 
219 என்ற ேபாெததிர் கமலர்ந் தி ண்மல வ ைய 
        ெவன்ற சூத ந் தலங்களின் விேசடமாய்ந் தம்ெபாற் 
        குன்ற வார்சிைல யானிடங் ெகாண் ைற பதி ள் 
        ஒன்  ேகட்க  டளிப்பதாய் உள மற் ற தான் 
 
220 ற்ற ேவாதிய ராண  வாறி ட் காந்தம் 
        ெபற்ற தா சங் கிைதயைவ யா ந்தம் ெபயராற் 
        ெசாற்ற ேபர்சனற் குமரமா னிவரன் சூதன் 
        கற்ைற வார்சைடச் சங்கரன் மால்அயன் கதிேரான் 
 
221 இன்ன வாற ட் சங்கர சங்கிைத ெயன்  
        ெசான்ன ைன ணர்த்தினான் சங்கரன் ைணவிக் 
        கன்ன ேபாதவண் ம யினி ந் ேகட் டதைன 
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        மின்  ேவல்பணி ெகாண்டேவள் ெவளிப்பட ணர்ந்தாள் 
 
222 குன்ேற றிந்தேவள் வழிப  கு னிக் குைரத்தான் 
        அன்  ெதாட்டஃ தகத்திய சங்கிைத யாகி 
        நின்ற தன்ன  ேகட்பவர்க் கரன  நீழல் 
        ஒன் ம் இன்ப  டளிப்பதா ெவா தல ைரக்கும் 
 
223 அதிக வப்பதி யாெதனி னாலவாய் ேகட்கக் 
        கதிய ளிப்பெதன் ேறாதிய சூதைனக் கதியின் 
        மதிைய ைவத்தவர் அன்னைதப் பகெரன வந்த 
        விதியி னிற் கல் கின்றனன் வியாதன்மா ணாக்கன் 
 
224 திய தாமைர ேவவிய பழமைறப் த்ேதள் 
        விதியி னாற்க  நைடப்பாி மகஞ்ெசய்வான் ேவண் க் 
        கதிைய மாய்ந்தவர்க் குத தண் ைறெக  காசிப் 
        பதியின் ைமந்தேரா  எய்தினான் பண்ெடா  ைவகல் 
 
225 அகத்தியன் வியாத னாரதன் சனகன் ஆதிநான் னிவர்ேகா தம ற் 
        சிைகத்ெதளி ணர்ந்த பராசரன் வாம ேதவன்வான் மீகிேய வசிட்டன் 
        சகத்தியல் கடந்த சுகன் தன் னிவர் தம்ெமா ம் பத் ெவம் பாிமா 
        மகத்ெதாழின் த்  மற்றவர்க் குள்ள மகிழ் ற வழங்குந வழங்கா 
 
226 சத்திய லகிற் சேரா கக் கிழவன் சார்ந்தபின் லப்பைக சாய்த்த 
        அத்தி  னிவர் அைனவ ம் காசி ய கைள யைடந்தனர் பணிந்  
        தல் மண்டபத்தி னற த னான்கு ெமாழிந்த ண் ர்த்திசந் நிதியிற் 
        பத்தியா யி ந்  நாரத னிையப் பார்த்ெதா  வினா ைர பகர்வார் 
 
227 தல தன் ன் ஞ் சிறந்தேதார் ைசவத் தல ைர ெயன்னநா ரதன்றான் 
        கைல  ணர்ந்த சனற்குமா ரன்பாற் கற்றவன் வியாதனாம் அவன்பால் 
        நல றக் ேகண்மி ெனனவவன் கதிர்ேவ னம்பிபான் மைற த லைனத் ம் 
        அைலவற ணர்ந்ேதான் கு னி யாகு மவனிைடக் ேகண்ெமன வி த்தான் 
 
228 மலயமா தவைன யைடந் ைக ெதா  வாழ்த்திவா தாவிவில் வலைனக் 
        ெகாைல ாி த ம ர்த்திேய விந்தக் குன்றடக் கியதவக் குன்ேற 
        அைலகடல் கு த்த வ ட்ெப ங் கடேல ய ந்தமிழ்க் ெகாண்டேல ெதன்பார் 
        ைலெபற நி த்த கைளகேண ெயன்  சு தியா யிரெமனத் தித்தார் 
 
229 வைகச் சிறப்  ள்ளேதார் தான ெமாழிெகன கமலர்ந் த ள்கூர்ந் 
        தியாைவ ம் உணர்ந்ேதான் த்திமண் டபத்தி னீாி  ெதாைகயின்வந் திறக்கும் 
        ேசவல்க டைம  ைமங்கரன் றைன ஞ் ேசவலங் ெகா ைட வ ேவற் 
        காவலன் றைன ம் வடநிழ லமர்ந்த கண் தற் பரைன ம் பணியா 
 
230 அங்கயற் கண்ணி தன்ைன  ெமந்ைத யாலவா யாைன ம் இதய 
        பங்கயத் தி த்திச் சமாதியி ந்  பரவச மைடந் பார்ப் பதிக்குச் 
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        சங்கர ன ளிச் ெசய்தசங் கிைதையத் தாரக ட ரண் டாகச் 
        ெசங்ைகேவல் வி த்த ேசவக ெனனக்குத் ெத ட் னா னைனயசங் கிைதயில் 
 
231 ெபறற்க ந் தவஞ்ெசய் தகந்ெதளிந் தாிதிற் ெப ங்கதி ேகட்பவர்க் ெகளிதா 
        றப்ப ந் தலநீர் வினாய ச் சிறப்  ள்ளெதத் தலத்தி ங் கழிந்த 
        சிறப்பினாங் ெகண்ெணண் விைள யாடல் ெசய்த ள் வ ெவ த் ெதன் ம் 
        மைறப்ெபா ள் விளங்கு மாலவாய் அதைன மண்ணின்ேமற் சிவ ல ெகன் ம் 
 
232 அத்தலத் தைனய வைகச் சிறப் ம் அளவிலா யிர்க்ெகலாங் க ைண 
        ைவத்தவன் ெசய்த தி விைள யாட் ம் வைர ரங் கிழியேவ ெல த்த 
        வித்தக ெனனக்கு விளம்பிய வாேற விளம் வ மக்ெகன வந்த 
        உத்தம னிவர் யாவ ங் ேகட்க ணர்த் வான் கடெலலா ண்டான் 
 
        ------------------------   
 

தல விேசடப் படலம் (233- 255 ) 
 
233 நாட்டெமா  ன் ைடய நாயக க் கன் ைடயீர் நயந்  நீவிர் 
        ேகட்டதலம் ஈண் ைரத்த தி வால வாயத ட் கிைளத் ப் ெபான்னந் 
        ேதாட்டலர்தா மைர ைளத்த ெதா தட ஞ் சுந்தரச்ெசஞ் ேசாதி ஞான 
        ஈட்டெமன ைளத்தசிவ ங்க ெமான்  ளவின்  மிைசப்பக் ேகண்மின் 
 
234 தி வால வாய்க்கிைணயா ெமா தல ம் ெதயவமணஞ் ெசய்ய த்த 
        ம வார்ெபாற் கமலநிகர் தீர்த்த மத் தீர்த்தத்தின் ம ங்கின் ஞான 
        உ வாகி ைறேசாம சுந்தரன்ேபா கபரந்தந் லவா  
        தழிவா  ப் வனத் தி மில்ைல ண்ைமயி  சாற்றின் மன்ேனா 
 
235 அவ்வைகய ன்றின் தற் றலப்ெப ைம தைனச்சு க்கி யைறயக் ேகண்மின் 
        எவ்வைகய லகத் ந் த மதல மதிகமவற் றீறிலாத 
        ைசவதல மதிகமவற் ற பத்ெதட் டதிகமைவ தமிலீ ெரட் த் 
        ெதய்வதல மதிகமவற் றதிகதல நான்கவற்ைறச் ெசப்பக் ேகண்மின் 
 
236 அன்னம  வயற் ர் காசிநகர் காளத்தி யால வாயாம் 
        இன்னவளம் பதினான்கிற் றி வால வாயதிக ெமவ்வா  என்னின் 
        மின்னவிரம் பலங்காணக் காசிநகர் வதிந்திறக்க வியன்கா ளத்திப் 
        ெபான்னகரம் பத்தியினால் வழிபா  ெசயவளிக்கும் ேபாகம்  
 
237 அறந்தைழ ந் தி வால வாய்ேகட்ட டன்ேபாக மளிக்கும் ஈண்  
        பிறந்திறவாப் ேபாின்பக் கதியளிக்கும் இ வன்றிப் பிறழா ெதங்கும் 
        நிைறந்தபர ெனத்தல ம் பைடப்பானித் தலத்ைத த னி மித் திங்ஙன் 
        உைறந்த ளி னானன்றி யின்ன ள திதன்ெப ைம ைரப்பக் ேகண்மின் 
 
238 தி வால வாெயன்  ேகட்டவேர யறம்ெப வர் ெசல்வ ேமாங்குந் 
        தி வால வாெயன்  நிைனத்தவேர ெபா ளைடவர் ேதவ ேதைவத் 
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        தி வால வாயிடத் க் கண்டவேர யின்பநலஞ் ேசர்வ ெரன் ந் 
        தி வால வாயிடத்  வதிந்தவேர ட் ெநறி ேசர்வர் அன்ேற 
 
239 சுரநதிசூழ் காசி தற் பதிம ைமக் கதியளிக்குந் நீர் ைவைக 
        வரநதிசூழ் தி வால வாய்சிவன் த்தித ம் வதிேவார்க்கு ஈ  
        திரனதிகம் பரகதி ம் பின்ெகா க்கு மாத னிச் சீவன் த்தி 
        ரனதிக ெமன்பெதவ னதற்க ேவ ெயாப்பாெமப் வனத் ள் ம் 
 
240 ஆத னிப் பதிவிட் ப் பிரபதியிற் ேபாய்ேநாற்ேபார் அங்ைக ெகாண்ட 
        சீதளவா ன ேதய்ப்பத் தித்திக்கத் ேதம்ெபய்  ெசய்த தீம்பால் 
        ஓதனத்ைதக் ைகவிட்  றங்ைகைய நக்குவா ெராப்பா ாிந்த 
        மாதலத்தின் ெப ைமதைன யாவேர யளவிட்  வ த்தற் பாலார் 
 
241 மற்ைறய தலங்க டம்மிற் பாிமகம் வாச ேபயம் 
        அற்றமில் ேசாடசாக மக்கினிட் ேடாமம் யார்க்கும் 
        ற்ற  மிராசு சூய தன்மக த்த ேப ஞ் 
        ெசற்றமி றாிச ர்ண த ட்  ெசய்த ேப ம் 
 
242 எள்ளி  தன்னங் கன்னி யி ளிேத ாியாைன யில்லம் 
        ெவள்ளியான் ெபான்  ணாைட விைளெவா  பழன ன்னாத் 
        தள்ள ம் அ ைமயாதி தானங்கள் ெசய்த ேப ம் 
        வள்ளறன் காசியாதிப் பதிகளில் வதிந்த ேப ம் 
 
243 கங்ைககா ளித்தி வாணி காவிாி கண்ண ேவணி 
        ங்கபத் திைரதீம் பா  யதன் ெபா ைந ன்னாச் 
        சங்ைகயி னதிகண் ற் ம் ஆ ய தவத்தின் ேப ம் 
        மங்கல ம ைர தன்னில் ைவக ம் வதிேவார்க் ெகய் ம் 
 
244 அன்னிய தலங்க டம்மில் ஆற்றிய பிரம கத்தி 
        ெபான்னிைனக் கள  ெசய்தல் கள் ண்டல் னித வாசான் 
        பன்னிையப் ணர்த ன்ன பாதக மைனத்  ெமன் ந் 
        தன்னிக ரால வாயில் வதிபவர் தைமவிட் ேடகும் 
 
245 மற்ைறய தலத்தின் சாந்தி ராயண மதியந்ேதா ம் 
        உற்றேப றிங்குக் கங்கு ண் யால் அைடேப றாகும் 
        மற்ைறய தலத்தின் மாதப் பட் னிப் பலத்தின் ேபறிங் 
        குற்ெறா  ைவக ண்  ெயாழிந்தவர் ெப ம்ேப ராகும் 
 
246 அயனக ரைடந்  நான்கு திங்கேளான் பாற் ம் ேபறிவ் 
        வியனக ரைடந்  ேநாற்கும் அட்டமி விரத நல்கும் 
        அயனக ெரய்தி யா  திங்கேணான் பாற் ம் ேபறிவ் 
        வியனகர்ச் ேசாம வார விரதேம யளிக்கு மன்ேற 
 
247 ஏைனய தலத்தி ேலாராண் ணெவாழிந் தியற்  ேநான்பால் 
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        ஆனேப றிங்கு ேநாற்குஞ் சிவனிரா வளிக்கும் இங்ேக 
        ஊனைவம் ெபாறி ம் ெவன்ேறான் ப்ெபா  ண்  ைவகித் 
        தானமர்ந் தா ங் கா ண் யற் மா தவத்ேதா னாகும் 
 
248 இந்தநான் மாட ேமாங்கும் ஆலவா யிடத்தியா ேர ம் 
        அந்தணர் தமக்ேகார் ட்  ய ந்தவர் தமக்ேகார் பிச்ைச 
        தந்தவர் றம்  ெசய்த ேசாடச தானந் தம்மால் 
        வந்தேப றைடவர் பல்ேவ ைரப்பெதன் மதியான் மிக்கீர் 
 
249 பல்வைகத் தலங்கள் எல்லாம் ைவகிய பய  ெமன் ம் 
        பல்வைகத் தீர்த்த ெமல்லா மா ய பய  ெமன் ம் 
        பல்வைகத் தான ெமல்லா நல்கிய பய  ெமன் ம் 
        பல்வைகத் தான ைச பண்ணிய தவத்தின் ேப ம் 
 
250 பல்வைகத் தவங்கள் எல்லாம் ற்றிய பய ந் ய 
        பல்வைக மந்தி ரத்தி ெலய்திய யய  ன் 
        பல்வைகக் ேகள்வி ெயல்லா மாய்ந் ணர் பய ம் ேயாகம் 
        பல்வைக ஞான ெமல்லாம் பயின் ணர்ந் தடங்கும் ேப ம் 
 
251 அைனயெதால் பதியி ெலன் ம் ைவகுேவார் அைடவ ெரன்றால் 
        இைனயெதால் பதிக்கு ேநர்ேவ றில்ைலயிப் பதியின் ேமன்ைம 
        தைனயறி பவரா ாீசன் றானன்றி யாத லேல 
        விைனைனெவல் பவரங் ெகய்தி வதிவேத ேவண்  மாேதா 
 
252 ைகத்தலநான் கிரண் ைடய மலர்க்கட ண் ேமாெலா நாட் கயிைலயாதி 
        எத்தல  ெமா ைலயிட் த்தல ம் ஒ ைளயிட் ரண் ந் க்க 
        உத்தமமாந் தி வால வாய்மிக ங் கனத்த கண் லகின் ேமலா 
        ைவத்ததல மி ெவன்றா தன்ெப ைம யாவேர வ த்தர் பாலார் 
 
253 அத்தி மா நகாின்ேபர் சிவநகரங் கடம்பவனம் அமர்ந்ேதார் சீவன் 
        க்தி ரங் கன்னி ரந் தி வால வாய்ம ைர யா ஞானம் 
        த்தித ம் லகிற் சிவேலாகஞ் சமட் விச்சா ரந்ெதன் கூடல் 
        பத்தித  வாதசாந் தத்தலெமன் ேற வினாற் பகர்வர் நல்ேலார் 
 
254 என் தலச் சிறப் ைரத்த கு னிவ ெனதிரறேவார் இ ம்  ெதய்தி 
        நன் தலப் ெப ைமய ள் ெசய்தைனேகட் டெல த்த நயப்பா ெடல்லாம் 
        இன்றைடந்ேத மினிச்சுவண ண்டாிகச் சிறப்பதைன யிைசத்தி ெயன்னக் 
        குன்றமடக் கியக ைணக் குன்றைனயான் வரன் ைறயாற் கூ  கின்றான் 
 
255 விரதமா தவத்தீர் காணின் ெவவ்விைன ெயல்லாம் ட் ச் 
        சரதமாப் ேபாக நல்குந் தபனிய ளாி வந்த 
        வர மக் கனக கஞ்சப் ெப ைம ம் வள  நன்கா 
        உைரெசய் ங் ேகண்மி ெனன்னா னிவரன் உைரக்கு மன்ேனா 
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        தலவிேசடப் படலம் சுபம் 
        -------------------------   
 

தீர்த்த விேசடப் படலம் (256- 291 ) 
 
256 கண்ணகன் கு மி மாடக் க ெபாழி லால வாயின் 
        அண்ணலம் ெப ைம யாேர யளப்பவ ரவிர்தண் த்த 
        ெவண்ணைக ைமயா ளன்  விைள கச் ெசவ்வி ேபாலத் 
        தண்ண ம் கமலம் த்த தடப்ெப ந் தைகைம ெசால்வாம் 
 
257 ஆற் க் கரசாங் கங்ைக காவிாி யாதி யா ம் 
        ேவற்  வாய ந்நீர் ேவைல ம் பிற ங் கா ந் 
        ேதாற் ன் றன்ைன யாட்டச் சுந்தர ர்த்தி ெசங்கண் 
        ஏற்றினன் கண்ட தீர்த்த மாகுமீ ெதவ்வா ெறன்னின் 
 
258 அகளமா லக ெமல்லாம் ஒ க்கியந் ெநறிேய யார்க்கும் 
        நிகளமாம் வி த்தி ேதான்ற நிைனவற நிைனந்  நிற்குந் 
        குகளிலா வறிவா னந்த சுந்தரச் ேசாதி ேமனாட் 
        சகளமா வங் ெகாண்  தாெனா  விைளயாட் டாேல 
 
259 க்கணன் அரவப் ண னன் கிழ்ெவண் ங்கட் 
        ெசக்காஞ் சைடயன் சூல கபாலத்தன் ெசங்க ேணற்றன் 
        ைமக்க ங் கய ண் கண்ணி வாமத்தன் ன் ம் பின் ம் 
        பக்க  நந்தி யாதி கணாதிபர் பாவிச் சூழ 
 
260 ெசன் தன் ேதனித் ேதசாற் றிைசெயலாம் விளங்கச் ெசங்கண் 
        ெவன்றிெகாள் உரக ேவந்த னகர ம் வி தர் ேவந்தன் 
        ெபான்றிகழ் நக ம் ேவதன் ர மால் ர  ேமைலத் 
        தன்றி  நக ஞ் ெசன்  சஞ்சாித் தா  மீள்வான் 
 
261 அன்னேபா தய ந் ேதவர்க் கரச ம் ஆழி ேவந் ம் 
        ன்னர்வந் திைறஞ்சி ேயத்த னிவ ம் ேப  நல்கித் 
        தன்னக ரைடந்  நீங்காத் தனிப்ெப ங் கணத்தி ேனாைர 
        இன்ன ள்சுரந்  ேநாக்கி யி ங்கத்திற் கு  ெமல்ைல 
 
262 ேவத்திரப் பைடேயான் ஆதி கணாதிபர் ழ்ந்  பால 
        ேநத்திர வன்பர்க் கன்ப நிரஞ்சன நி த்தா னந்த 
        சாத்திர ந் ேதறாத் தனி க ெலா வ ெவன்னாத் 
        ேதாத்திர வைகயா ேலத்தித் ெதா ெதான்  வினாவல் ெசய்வார் 
 
263 ஐயவிவ் வி ங்க ர்த்திக் காட்ட  ம ேய ழ்கி 
        உய்ய ங் கங்ைக யாதி நதிக ம் உலகத் ள்ேளார் 
        ைம ய  தடாச நீ  மற்றிைல யி ைமப் ேப ஞ் 
        ெசய்யேவார் தீர்த்த மிங்குண் டாக்ெகனச் ெசப்ப ேவண் ம் 
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264 அத்தைக யி ங்க ர்த்திக் க த்தெதன் கீழ்சா ராக 
        த்தைல ேவைல வாங்கி நாட் னான் பார் கீண்  
        ைபத்தைலப் பாந்தள் ேவந்தன் பாதலங் கீண்  ேபாெயண் 
        ைகத்தலப் பிரமன் அண்ட கடாக ங் கீண்ட தவ்ேவல் 
 
265 அவ்வழிப் றம்  சூழ்ந்  கிடந்தேபர் ஆழி ழிப் 
        ெபௗவநீ ெரன்ன ேவாங்கப் பாணியா லைமத்  ேவணித் 
        ெதய்வநன் னீைரத் விக் கலந் மா தீர்த்த மாக்கிக் 
        ைகவைர கபா  நந்தி கணத்திைன ேநாக்கிக் கூ ம் 
 
266 இன்னமா திர்த்தந் தன்ைன ெயைனப்பல தீர்த்தங் கட்கு 
        ன்னம்யாம் இங்குக் கண்ட தன்ைமயா லாதி தீர்த்தம் 
        என்னலா மினி ண் டாக்குந் தீர்த்தங்க ெளைவக்கு ேமலாய் 
        மன்னலாற் பரம தீர்த்த ெமனப்ெபயர் வழங்க லாகும் 
 
267 ம ட்ெகட ழ்கி ேனார்நன் மங்கலம் ெபறலா னாமம் 
        அ ட்சிவ தீர்த்த மாகும் ன்ெனறி யகற்றி ள்ளத் 
        தி ட்ெகட ஞானந் தன்ைன யீதலான் றிதற்கு நாமம் 
 
268 குைடந் தர்ப் பண ஞ் ெசய்  தான ங் ெகா த் ம் மாேட 
        அைடந்ெத த் ைதந் ம் எண்ணி ச்சாித் தன்பா ெலம்ைமத் 
        ெதாடர்ந் வந் திைறஞ்சிச் சூழ்ந்  தித்ெதைம வப்பச் ெசய்ேதார் 
        உடம்ெப த் ததனா ெலந்த தி ண் டதைனச் ேசர்வார் 
 
269 இந்தநீ ெரம்ைம யாட்  ேனழிரண் லகின் மிக்க 
        அந்தமி றீர்த்த ெமல்லாம் ஆட் ய பயன்வந் ெதய் ம் 
        வந்திதின் ழ்கி யிங்கு ைவகுநங் குறிைய ங்கள் 
        சிந்ைதயி லார்வம் ெபாங்கப் சைன ெசய்மி ெனன்னா 
 
270 விண்ணவர் தம்மின் ேமலாம் ேவதிய னாகி நின்ற 
        பண்ணவன் றானந் நீாிற் ப ந் தன் ன ச்ைச யாேல 
        அண்ணலங் கணத்தி ேனாைர ழ்கிவித் தனாதி யாய 
        ண்ணிய வி ங்கந் தன் ட் குந்தினி தி ந்தான் மன்ேனா 
 
271 அந்தமா நீரா னந்தி யாதிேயார் விதியாற் ேசாம 
        சுந்தரன் ேமல் ஆட் த் களறப் ைச யாற்றிச் 
        சிந்ைதயில் விைழந்த ெவல்லா மைடந்தனர் ெசம்ெபாற் கஞ்சம் 
        வந்தவா றி வத் தீர்த்த மகிைம  ைரப்பக் ேகண்மின் 
 
272 வைளெயறி தரங்க ஞான வாவிைய ேநாக்கிற் பாவத் 
        தைளய  ழ்கின் ேவண் ங் காமியம் எல்லாஞ் சா ம் 
        உள ற ழ்கு ெமல்ைல க்ெகான்றற் குலகத் ள்ள 
        அளவ  தீர்த்த ெமல்லா மா ய பயன்வந் ெதய் ம் 
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273 ெமய்ையமண் ணாதி ெகாண்  விதிவழி சுத்தி ெசய்  
        ைமய  வ ண சூத்த மந்திர நவின்  ழ்கிற் 
        ய்யமா தீர்த்த ெமல்லாந் ேதாய்ந் நான் மைற  மாய்ந்ேதார் 
        ைகயிெலப் ெபா ம் ஈந்த காச  ேப  நல்கும் 
 
274 ெதய்வவித் தீர்த்தந் தன்ைன நிைனவின்றித் தீண் னா ம் 
        அவ்விய விைன  னீந்தி ய ம்ெபறல்  ேசர்வர் 
        இவ் ைர ெமய்ேய யாகும் என்ெனனின் மனத்தா றன்றி 
        ெவவ்வழ றீண்  னா ஞ் சு மன்றி வி ேமா வம்மா 
 
275 ஆ மந் நீாி ெலன்  மா னார் சீவன் த்தி 
        ேச வ ரந்நீ ரா ஞ் சிறப்  பய க் ெகாவ்வா 
        வா ண மாக்கி ேனய மந்திரம் இைவ ன் னான 
        ேப ணர் வளிக்கு நானஞ் ெசய்தவர் ெப ம்ேப ெறல்லாம் 
 
276 அன்னநீர் தைன மா  யாலவா ைடய நாதன் 
        றன்ைன ம் பணிேவான் ேமைலப் பாகதி தன்ைனச் சா ம் 
        என்னநன் ற் ெசான்ன பவித்திரம் எைவக்கு ேமலாய்ப் 
        பன்ன ம் னித மான பவித்திர மாகி நிற்கும் 
 
277 ஆதர விலனா யந்நீ ரா ேனான் சுவர்க்கன் ேச ம் 
        ஆதர ளனாய் ழ்கி வானவ ராதி யாேனார்க் 
        காதர வாிசி ெயள் த் த ப்பண மைமயச் ெசய்ேதான் 
        ஆதர ேவள்வி ற்  மாற்றிய பயைனச் ேச ம் 
 
278 ஏைனமா தலங்க டம்மி ந் ெசய் விரதம் ைச 
        தானமா த ம ேமாமந் தவஞ்ெசபந் தியானந் தம்மால் 
        ஆனமா பயனிற் ேகா  யதிகமாம் அைடந்  ழ்கி 
        ஞானமா தீர்த்த ஞாங்க ாி ந்தைவ நயந்  ெசய்யின் 
 
279 பிறந்தநா ளந்னீர் ழ்கின் ேமைலெவம் பிறவிப் ெபௗவம் 
        மறிந்தி  மறிேதள் கும்ப மதிகளின் ழ்கித் ெதன்பால் 
        உைறந்தவர் ெபா ட் ப் பிண்ட த னா லவர்தாம் ஆழ்ந்  
        நிைறந்தி  பிறவிப் ெபௗவ நின் ேம ெல வ ரன்ேற 
 
280 அத்தட ம ங்கின் யாவர் ெதன் ல மைடந்ேதார் தங்கள் 
        சித்தமா சகற்ற ேவண் ச் ெசய்கடன் க்கி னன்ேனார் 
        எத்தைன ெயண்ேணர்ந் தா ம் எள் க்கா யிரமாண் டாக 
        அத்தைன யாண்  மட்  மவைரவிண் ணான ைவப்பார் 
 
281 வைக லகில் உள்ள தீர்த்த  ைறயா ெலன் ஞ் 
        ேசவகஞ் ெசய்  மிந்தத் தீர்த்தெமந் நா  ழ்கி 
        ஏவாந் நீரா ெலன்  மீசைனப் ைச ெசய்ேவார் 
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        ஆவாிப் பிறவி தன்னி லவர்கதிக் கைரையச் சார்வார் 
 
282  வி த்திடல் அாிய நித்த ேவள்வி விரதம் ேவதந் 
        த த்திட லாிய தானந் தவமிைவ த ம்ேப ெறல்லாம் 
        அ த்ததன் கைரயில் ைவகி யீசைன ய ச்சிப் ேபார்க்குக் 
        ெகா த்தி  ண்ணி யத்திற் ேகா யி ெலான் க் ெகாவ்வா 
 
283  உம்ைமயிற் பிறவி ேதா  நியமநல் ெலா க்கம் ண்  
        ெபாய்ைமயில் விரதந் தானந் தவஞ்ெசய்  னிதராகிச் 
        ெசம்ைமநன் ெனறியி னின்ற சித்தழிக் கலதித் தீர்த்தம் 
        இம்ைமயில் அைடந்  நித்தமா தற் ெகய்தா தன்ேற 
 
284 மதிகதிேரா னிடத்ெதா ங்கு தினந்திங்கட் பிறப்பரவம் வாயங் காந்  
        கதிர்கடைம வி ங்குதினம் விதிபாத மிந்நாளிற் க தி ழ்கித் 
        திகட ப் பணந்தானம் ாிதன்ம  ேவா தலத் ெதாைகெயான் றற்ெகான் 
        றதிகபல னம் ைற  றாயிர  றாயிரேமார் அநந்த மாகும் 
 
285  ெபா வாிய தகர்த்திங்க லாத்திங்கள் இைவ திக்கும் ேபா  ழ்கின் 
        ஒ பதினா யிரமடங்காஞ் கற கைவத் தாளலவ திப்பின் ழ்கின் 
        இ பதினா யிரமடங்கா மிந்திரவி யிடத்ெதா ங்கு மிந்  வாரம் 
        வ வதறிந் தா ம  ேவாதன் தற் ெசயினனந்த மடங் குண்டாகும் 
 
286  பிரயாைக தனின்மகர மதிநாண் ப் ப ங்குைடந்  ெப ம்ேப றிந்தத் 
        திைரயார்ைபந் தடத்ெதா நாண் ழ்குேவான் ெப ம்விரத சீலம் ண்  
        வைரயாமல் ஒ வ டம் ப ந் ைமைய யமரர்சிகா மணியாம் ேவத 
        உைரயாைன வழிப ேமன் மல க்கு நன்மகப்ேப ண்டா மன்ேனா 
 
287  எண் ைசய நதிவாவி வ வான மாதீர்த்தெமல்லா மிப்ெபாற் 
        ண்டாிக தடத்திெலா  ேகா யிேலார் கூ நிகர் ேபாதா  
        கண்டதனா லறந்தீண்டப் ெபற்றதனா னற்ெபா ளங் ைகயால் அள்ளிக் 
        ெகாண்டதனா ன்பநலங் குைடந்ததனாற் ேபாின்பங் ெகா க்கு மன்ேறா 
 
288  ன்னவ ன ளிச் ெசய்த காரண ைறயால் அன்றி 
        இன்னமிப் னித வாவிக் ேக வா ெலய்  நாமம் 
        மின்னவிர் சைடயான் ெசன்னி ேமவிய கங்ைக நீாிற் 
        பின்ன  கலந்த நீராற் ெப ஞ்சிவ கங்ைகெயன் ம் 
 
289  அலகிலாத் தீர்த்தந் தம்  ளதிக த் தம்மாய்த் ேதான்றி 
        இலகலா தைனத் தீர்த்த த்தம ெமன்பர் ஆராய்ந்ேதார் 
        பலவிதழ் விாித் ச் ெசம்ெபாற் பங்கய மலர்ந்த நீரால் 
        உலகவர் யா ம் ெபாற்றா மைரெயன ைரப்ப ரன்ேற 
 
290  த ம ன் னாகு நான்குந் த தலாற் ற ம தீர்த்தம் 
        அ ைமசால் அ த்த தீர்த்த ம ம்ெபறற் காம தீர்த்தம் 
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        இ ைமேசர் த்தி தீர்த்த ெமன்பதா மீைனய தீர்த்தம் 
        ெவ வ  பாவெமன் ம் விறகி க் ெகாியா மன்ேற 
 
291  இவ்வ ந் தலத்தி னாற் ெப ைம ம் எாிகால் ெசம்ெபாற் 
        ெறய்வத ப ம தீர்த்தப் ெப ைம ஞ் ெசப்பக் ேகட்ேடன் 
        எவ்வமில் ேபாகம்  ெப வெரன் றிைசத்தான் ந்நீர்ப் 
        ெபௗவ ண் டமரர் ேவந்தன் பாிபவ வி மந் தீர்த்ேதான் 
 
        தீர்த்த விேசடப் படலம் சு பம் 
        -----------------------------    
 

ர்த்தி விேசடப் படலம் (292 -328 ) 
 
292 ஆலவா யலர்ந்த ெசம்ெபா னம் யப் ெப ந்தீர்த் தத்தின் 
        ேமலவாம் ெப ைம தன்ைன விளம் வா ெரவேர யங்கண் 
        நீலமா மிடற்  க்க ணிராமய னறிவா னந்த 
        லமா வி ங்கேமன்ைம ைறயினா லைறய ற்றாம் 
 
293  ெபான்ென  ேம  ெவள்ளிப் ெபா ப் மந் தரங்ேக தாரம் 
        வன்ென ம் ாிைச சூழந்த வாரண வாசி யாதிப் 
        பன்ன ந் தலங்க டம்மிற் பராபர வி ங்கந் ேதான் ம் 
        ன்னாிக் கடம்பின் மாேட ைளத்ததிச் ைசவ ங்கம் 
 
294  அப்பதி யி ங்க ெமல்லா ம ட்குறி யிதனிற் பின்  
        கப் விட் ெட ந்த விந்தக் காரணமிரண்  னா ம் 
        ஒப்பாி தான ஞான ெவாளிதிரண் டன்ன விந்தத் 
        திப்பிய வி ங்க ல வி ங்க மாய்ச் சிறக்கு மன்ேனா 
 
295  இந்தமா வி ங்கத் ெதண்ணான் கிலக்கண விச்ைச ேமனி 
        அந்தமி லழகன் பாகத் ைமெயா  மழகு ெசய்  
        சந்ததம் விளக்கஞ் ெசய் ந் தைகைமைய ேநாக்கிச் ேசாம 
        சந்தர ெனன்  நாமஞ் சாத்தினார் றக்க வாணர் 
 
296  திறப்ப  லக ெமங்கும் வியாபியா ய்ச்சிறந் நிற்கும் 
        அறப்ெப ங் கட ள் ேசாமசுந்தர னதனா லன்ேற 
        கைறக்கதிர் வ ேவற் ெறன்னன் ைகயிற்ெபாற் பிரம் பட்ட 
        றத்த த் த ம்  ன்  வன ம் பட்டதன்ேற 
 
297  ெசாற்றவிச் சமட்  யான ேசாமசுந் தரைனக் காணப் 
        ெபற்றவர் வியட்  யான பிறபதி யி ங்கங் காணல் 
        உற்றவ ராவ ெரன்ெனன் ைரக்கின்ேவ ட்  நீர்ேபாய் 
        மற்ைறய சிைனக ெளல்லாந் தைழவிக்கு மரத்தின் மாேதா 
 
298  எத்தலத் தியாவ ெனண்ெணண் விைள யாடல் ெசய்தான் 
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        அத்தலத் தவ க் ெகாப்  மதிகமாஞ் சிறப் ம் ெபற்ற 
        உத்தம ெனன்  ெமந்த லகி  மில்ைல யந்த 
        வித்தக னதிகத் தன்ைம ெயைனத்ெதனின் விளம்பக் ேகண்மின் 
 
299  ெபா ப்பி ட் டைலைம ெயய் ம் ெபான்ென ங் கு மி ேம  
        த க்களிற் றைலைம சா ந் தண்ண ந் ெதய்வ தா  
        வி ப்  ேகளிவி தம் ண் ேமம்ப ம் ரவி ேமதம் 
        அ ட்ப  தானந் தம் ள் வி மிதா மன்ன தானம் 
 
300  மனிதாி யர்ந்ேதா ராதி மைறயவர் ேதவர் தம்மிற் 
        பனித  திங்கள் ேவணிப் பகவேன யர்ந்ேதான் ேவட்ேடார்க் 
        கினித ள் விரதந் தம்  ளதிகமா மிந்  வாரம் 
        னிதமந் திரங்க டம் ட் ேபாதைவந் ெத த்  ேமலாம் 
 
301  மின்ைமசான் மணியிற் சிந்தா மணிவரம் வி ப்ப நல்குந் 
        தன்ைமசா லறங்க டம்மின் மிகுஞ்சிவ த ம ெமன்ப 
        இன்ைமசா ெனறி நின் ேறா க் ேகற்குநற் கலங்க டம்மின் 
        நன்ைமசான் றவேர க்க ணாத க் கன்  ண்ேடார் 
 
302  தீயவான் சுைவ ப்பா லாவிற் ேறவரா வதிகம் பல்ேவ 
        றாயமா தீர்த்தந் தம்  ளதிகமாஞ் சுவண கஞ்சம் 
        மாயமா ச க்க ெவல்லாத் தலத்தி ம் வதிந்  மன் ந் 
        யவா னவாிற் ேசாம சுந்தரன் சிறந்ேதா னாகும் 
 
303  அந்த  த  மில்லா வகண்ட  ரணமா யார்க்கும் 
        பந்த ம்  நல்கும் பராபரச் ேசாதி தாேன 
        வந்தைன ாிேவார்க் கிைம ம ைம  டளிப்பா னிந்தச் 
        சுந்தர வி ங்கத் ெதன் ம் விளங்குவான் சு தி ேயத்த 
 
304  இத்தகு சயம்  தன்ைன ேயைனய சயம்  ெவல்லாம் 
        நித்த ம் தாிசித் ேதகு நி மல ெவாளியா மிந்த 
        உத்தம வி ங்கங் கண்ேடா ைர ணர் ெவா ங்க ள்ேள 
        சித்தமா ெசாழியத் ேதான் ஞ் சிவபரஞ் சுடைரக் கண்ேடார் 
 
305  இத்தனிச் சுடைர ேநர்கண் ைறஞ்சிேனார் பாவ ெமல்லாங் 
        ெகாத்தழற் ெபாறிவாய்ப் பட்ட பஞ்சுேபாற் ேகாப ள 
        ெமய்த்தவஞ் சிைத  மாேபான் ம ந்தினால்  ேநாய்ேபால் 
        உத்தம குணங்க ெளல்லா ேலாபத்தா லழி  மாேபால் 
 
306  க கடல் இரவி ேதான்றக் க கி  ைட  மாேபால் 
        ஒ ெக  ெப ங்கா றள்ள ைடப  ேமகம் ேபால 
        வ ெக  மடங்கல் சீற மா மால் யாைன ேபாலக் 
        கு சவல் ேல  தாக்கப் ெபா ப ங் குன்றம் ேபால 
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307  ம ட்சிெசய் காம ேநாயான் மதிெக  மா  ேபால 
        அ ட்சிவ ஞான ேநாக்கால் வ ெக ம் அவிச்ைச ேபாலத் 
        த க்க  வணஞ் சீறத் தழலரா விளி  மாேபாற் 
        ெச க்குற வழி ங் கற்ற கல்விேபாற் சிைத  மன்ேறா 
 
308  லாியிற் சீவன் த்தி ேரசைனக் காணப் ெபற்றால் 
        அைலகட னான்குட் பட்ட வவனிமா தானஞ் ெசய்த 
        பல ங் கதிர்கால் உச்சி ைவக ற் பணியப் ெபற்றாற் 
        கைலஞர்பா ற் ப் பத் க் கபிைலமா தானப் ேபேறாம் 
 
309  விண்ணிைடப் பாிதிப் த்ேதண் ேமைலநீர் குளிக்கும் எல்ைல 
        அண்ணைல வணங்கிற் ேகா  யானினத் தானப் ேபேறாம் 
        பண்ணவர் பர ம் பாதி யி ள்வயிற் பணியப் ெபற்றால் 
        வண்ணெவம் ரவி ேமத மகம் ாி ெப ம்ேப ெறய் ம் 
 
310  இன்னன வதிக மாம்ேப றறிந் ேபா ெயத்ேத வர்க்கும் 
        ன்னவன் சமட்  விச்சா ர ைற தல்வன் றன்ைனச் 
        ெசான்னவிக் காலந் ேதா ம் இைறஞ்சி ந் ெதா ஞ் சூழ்ந் ம் 
        ெபான்ன க் கன்ப ராகி வழிப ம் னித சீலர் 
 
311  உம்ைமயில் விைனக ெளன் ம் பிணியவிழ்ந் ெதா வித் ய 
        ெசம்ைமய ராகி யானாத் தி ெவா  ெசல்வ ேமாங்க 
        ெவம்ைமயில் ேபாக ழ்கி மலவி ள் க்க நீந்தி 
        ைமம்ம  கண்டத் ெதங்ேகான் மலர  நீழல் வாழ்வார் 
 
312  அற வன் ஆலவா யானாமஞ் ெசவிம த்தா லைடந்த பத் ப் 
        பிறவிவிைன ய நிைனந்தா ெப ம் பவப்பாவப் பிணிேபாங் கூடல் 
        இைறவைனயின் றிைறஞ்சு ெமன் ெற மைனப் றம்ேபாந்தா லீைரஞ்ஞா  
        மற ெவம் பவத்திைழத்த பாதகவல் விைனயைனத்  மா  மன்ேனா 
 
313  ைழக்ைகவைர ெதாைலத்தாைன தாிசித்ேதார் ஆயிரமாம் ரவி ேவள்வி 
        தைழத்தெப ம் பயன்ெப வ த்திரசூத் தம்மதனாற் றவவா ேனார்கள் 
        ெதாழற்காியான் றைனத் தித்ேதார் கணத் க்கா யிரராச சூய யாகம் 
        இைழத்தெப ம் பயன்ெப வர் சமட் வ  வாகியவவ் வி ங்கந் தன்ைன 
 
314  அங்ைகயள வாகியநன் னீராட் ப் சித்ேதா ரளவி ேலைனத் 
        ங்கதலத் ைறயி ங்க ர்த்திகைளச் சிவாகம ல் ெசான்ன வாற்றான் 
        மங்கலமா கிய கம னீெரட் ம் வ வா  வாசந் ேதாய்ந்த 
        ெசங்கனசு மணிக்கலச்ப் னலாட்  மா ைச ெசய்ேதா ராவார் 
 
315  அவ்வண்ணஞ் சுந்தரைன ையந்த த மா த  ைமந்  தீந்ேதன் 
        ெசவ்வண்ணக் கனிசாந்தச் ேச தன் மட் த் த் ேதவர் ேதறா 
        ெமய்வண்ணங் குளிரவிைரப் னலாட்  மா ைச விதியாற் ெசய்ேதார் 
        ைமவண்ண விைனநீந்தி யற தனாற் ெபா ளைடந்  மன்னி வாழ்வார் 
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316  நல்லவைக கமனீ ெரட் ள் ம் வ த்தவிைர நன்னீர் ஆட்ட 
        வல்லவர்  றாயிரமா ேமதமகப் பயன்ெப வர் வாச நானம் 
        எல்லவிர்குங் குமஞ்சாந்த மிைவபல  மட் த்ேதா ெரழிலார் ெதய்வ 
        ல்ைலநைக யாேரா ம் விைரக்கலைவ குளித் தின்ப ழ்கி வாழ்வார் 
 
317  நன்மலெரான் றாலவா யான் ேமற் சாத்தினா ையந்   
        ெபான்மலர்ெகாண் டயற்பதி ற் சித்த பயெனய் ம் னித ேபாகத் 
        தன்ைமத  சுந்தரக்கு பெமா  காற்ெகா ப் ேபார் தமக்குத் தாங்கள் 
        ெசான்மனெமய் றச் ெசய்த குற்றம் ஆயிரம் ெபா ப்பன் சு தி நாதன் 
 
318  தி வ  நிேவதிப்ேபார் அவிெழான்றற் குகெமான்றாச் சிவேலா கத்தின் 
        ம விநிைற ேபாக டன் ைவகுவர்தாம் ல க வாச மீந்ேதார் 
        ெபா வாிய கட ளராண் ெடா  ேகா சிவ ரத்  வாழ்வார் 
        ஒ பளித விளக்கி ேவார் ெவண்ணிற ங் கண் தல ைடய ராவார் 
 
319  ந ந்தி மஞ் சனெம க்கக் குடமாட்ட மணிக்கலச நல்ல வாசம் 
        ெப ந்தைகய பக்கா றீபக்கான் மணியின்ன பிற ங் கங்குல் 
        ெத ங்கதிர்கான் மணிமாட ம ைரநா யகர்க்கீந்ேதார் ெசய்த பாவம் 
        ெவ ந் கள்ெசய் ைதம்ெபாறிக்கும் வி ந் ட் ம் ெப ங்காம ெவள்ளத் தாழ்வார் 
 
320  கய ைசய கண் ைமேகான் றி ன்னர்ப் பல் ய ங் கல்ெலன் றார்ப்ப 
        இய ைசய பாட ேனா டாட ைவ ெசய்விப்ேபார் இ மாப் ெபய்திப் 
        ய ைசய வியங்க ப்ப லகுந் ெதாழவரசாய்ப் ெபாலங்ெகாம் பா ஞ் 
        ெசய ைசய வணங்கைனயா ராடரங்கு கண் ன்பச் ெசல்வத் தாழ்வார் 
 
321  ஒ காலட் டாங்க டன் பஞ்சாங்க டநாத ெலண்ெசங் கால்ெவண் 
        கு கா  மலர்த்தடஞ்சூழ் கூடனா யகற்பணிேவார் ேகாெலான் ேறாச்சிப் 
        ெபா கா ன் வ பாித்ேதர் மன்னவரா யாவ ந்தம் ைடவந் ெதய்தி 
        இ கா ந் தைலவ ட ெவக்கா ந் தைமவணங்க வி ப்பர் அன்ேற 
 
322  இத்தைகய தி வால வா ைடயான் றி ன்னர் இயற்  ேமாமம் 
        ெமய்த்தவமந் திரந்தான மின்னவ  வளெவனி  ேம  வாகும் 
        உத்தமமா மிவ்வி ங்கப் ெப ைமெயலாம் யாவரளந் ைரப்பர் ேவத 
        வித்தகேர சிறிதறிந்த வா ைரத்ேத மினிப்பலகால் விளம்  மாெறன் 
 
323  இத்தலத் க் ெகாப்பாக ெவா தல ம் ெபாற்கமலம் என்  மிந்த 
        உத்தமமா தீர்த்தத் க் ெகாப்பெதா  தீர்த்த ெமய் ணர்வா னந்த 
        வித்தைனய வி ங்கமிதற் ெகாப்பாேவா ாி ங்க ம்பார் விண்ேம ெலன் ம் 
        த்தலத்  மிைலயந்த ர்த்திதி  நாமங்கண் ெமாழியக் ேகண்மின் 
 
324  க ப் ர சுந்தரன் ங் கடம்பவன சுந்தர ட் கரவாத் ெதாண்டர் 
        வி ப் ங் க யாண சுந்தரனல் லறவ வாய் விளங்கு ேமற் ப் 
        ெபா ப் ம் அபிராம சுந்தரன்ேறன் ைடகவிழப் ெபான்னிற் த்த 
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        ம ப் ெசௗ சண்பகசுந் தரன்மகுட சுந்தரன்றான் வாழி மன்ேனா 
 
325  மான்மதசுந் தரன்ெகா ய பழியஞ்சு சுந்தரேனார் ம ங்கின் ஞானத் 
        ேதன்ம வி ைறேசாம சுந்தரன்ேறன் ெசவ்வழியாழ் ெசய்யப் த்த 
        கான்ம  தடம்ெபாழில்சூழ் ஆலவாய்ச் சுந்தரன்மீன் கணங்கள் சூழப் 
        பான்மதிசூழ் நான்மாடக் கூடனா யகன்ம ரா பதிக்கு ேவந்தன் 
 
326  சிரநாேலான் பரவாிய சமட் விச்சா ரநாதன் சீவன் த்தி 
        ரநாதன் லக சிவேலாகா திபன்கன்னி ேரசன் யார்க்கும் 
        வரநா ந் த ல வி ங்கெமன விைவ தலா மாடக் கூடல் 
        அரனாம வின்னமளப் பிலவாகும் உலகுய்ய வவி ங்கம் 
 
327  பாதாள ேம வ ைளத்ெத ந்த தவ்வி ங்கப் ப வந் தன் ள் 
        அதார மாகவமர்ந் த பத்  நா விைள யாடல் ெசய்த 
        ேபாதானந் தன்ெப ைம நங்குரவன் ெமாழிப்ப ேய கன்ேறா ெமன்றான் 
        ேவதாதி கைலெதாிந்த மலய னி ேகட்டறேவார் வினாதல் ெசய்வார் 
 
328  அ ட்கடேல யிைறவிைளயாட் ட பத்  நான்ெகன்றா யைவயா னந்தப் 
        ெபா ட்கட ள் எக்காலத் தியாவர்ெபா ட் டா னெனம் ேபாதந் ேதறித் 
        ெத ட்படர வரன் ைறயாற் ெசப் ெகனக் கரங்குவித்தார் ெதன்பால் ெவற்பில் 
        இ ப்பவ ம் வினாயப க் கிைற நிரம்பத் ெதாகுத் விாித் தியம்  கின்றான் 
 
        ர்த்தி விேசடப் படலம் சுபம் 
        -------------------------------   
 

பதிகப் படலம் (329 - 343 ) 
 
329 வானவர்ேகான் பழிெதாைலத்த விைளயாட் ங் காிசாப மாய்த்த வா ம் 
        மீனவர்ேகான் காெடறிந்  ரங்கண்ட ெப ஞ்சிறப்  மீனேநாக்கி 
        ஆனதடா தைகயழல்வா யவதாித் ப் பாராண்ட வ ம் ஈசன் 
        தானவைள மணஞ்ெசய்  தாித்  மண்காத்த தைகைமப் பா ம் 
 
330  னி ம் பணி னி ந் ெதாழெவள்ளி மன் ணடம் ாிந்த வா ம் 
        வ ெக ேதாட் குண்டகட் க் குறட்கன்னக் குன்றளித்த வைக ம் பின் ம் 
        ந பசிேநாய் ெகடவன்னக் குழியைசத் க் ெகா த் நீர் நைசக்கு ைவைக 
        அைல னல்கூ ய த்திய ம் ெபான்மாைலக் ெக கட ம் அைழத்த வா ம் 
 
331  அந்தரர்ேகா னாதனத்தில் உைறமலயத் வசைன மீண்டைழத்த வா ஞ் 
        சுந்தர க் கிரகுமர னவதாித்த வா ம்வைள சுடர்ேவல் ெசண்  
        தந்ைதயிடத் தவன்ெபற்ற வா மவ னவ்வ ேமல் சலதி  
        சிந்தவி த் த மகவான் ையவைள ெயறிந்திைறவன் சிைதத்த வா ம் 
 
332  ெபான்னசலந் தைனச்ெசண்டாற் ைடத் நிதி ெய த்த ம் னிதர்க்கு ஈசன் 
        பன்னாிய மைறப்ெபா ைளப் பகர்ந்த  மாணிக்கம் பகர்ந்த வா ந் 
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        ெதான்னகர்ேம னீர்க்கிழவன் வாவி த்த கடல்சுவறத் ெதாைலத்த வா ம் 
        அன்னதனித் ெதான்ம ைர நான்மாடக் கூடனக ரான வா ம் 
 
333  வட்டங்ெகாள் சைட ைடய சித்தர்விைள யா யேதார் வனப் ங் ைகயிற் 
        கட்டங்கந் தாித்தபிரான் கல்லாைன க ம்ப ந்தக் காட்  மா ம் 
        உட்டங்கு வஞ்சைனயால் அமணர்வி  வாரணத்ைத ெயாழித்த வா ம் 
        இட்டங்ெகாள் ெகௗாி னம் வி த்தனிைள ேயான்குழவி யான வா ம் 
 
334  ெசய்யதாண் மாறிநட மா ய ம் பழியஞ்சு திற ந் தாைய 
        ைமயலாற் ணர்ந்தமகன் பாதகத்ைத மாற்றிய  மதியா தாசான் 
        ைதயலா டைனவி ம்  மாணவைன வாளமாிற் ற ந்த வா ம் 
        ைபயரா ெவய்த ம் ப ற்றமணர் வி த்தபசுப் ப த்த வா ம் 
 
335  அறேவற் ப் பாி ைகத்  ெமய்க்காட் க் ெகா த்தவிைள யாட் ங் காட் ச் 
        சுறேவற் க் ெகா யரசன் றனக்குலவாக் கிழிெகா த்த ெதாடர்  நாய்கர் 
        நறேவற்ற மலர்க்குழலார் மனங்கவர்ந்  வைளபகர்ந்த நல  மா  
        மறேவற்கண் மாதரார்க்கு அட்டமா சித்திெபற வகுத்த வா ம் 
 
336  ெசன்னிெபா ட் ெடயில்வாயி றிறந்தைடத்  விைடெபாறித்த ெசய ஞ் 
ெசன்னி 
        மன்னிக ட் டமர்விைளப்ப மீனவற்கு நீர்ப்பந்தர் ைவத்த வா ம் 
        ெபான்னைனயாள் ெபா ட் ரத வாதவிைன த்த ம் கார்க்கு ேவந்தன் 
        தன்ைனயகன் குழி ட் த் ெதன்னவற்கு மறவாைக தந்த வா ம் 
 
337  மனக்கவைல ெகட லவாக் ேகாட்ைடய  யாற்களித்த வைகய மாமன் 
        எனக்க ைண வ வாகி வழக்குைரத் ப் ெபா ள் வணிகற் கீந்த வா ஞ் 
        சினக்கதிர்ேவல் வரகுணற்குச் சிவேலாகங் காட் ய ந் தில க் ேகாலான் 
        தனக்க ைம ெயனவிறகு தி ேமற் சுமந் பைக தணித்த வா ம் 
 
338  அப்பாணற் கி நிதியஞ் ேசரனிைடத் தி கமீந் தளித்த வா ம் 
        அப்பாணன் மைனவியிைசப் பைகெவல்ல வண்ணலைவ யைடந்த வா ம் 
        அப்பாண னாெளன்ேறான் ைலய த்திப் பன்றி யி ரளித்த வா ம் 
 
339  வயேவனக் கு ைளகைள மந்திாிகள் ஆக்கிய ம் வ ண் டாகக் 
        கயவாய்க்குக் கு ெமாழிைவத் த ளிய  நாைரக்குக் க ைண நாட்டந் 
        தயவால்ைவத் த ண் த்தி நல்கிய ங் கூடனகர் தன்ைனச் சித்தர் 
        யநாகம் ேபாய்வைளந்  தி வால வாயாக்கிப் ேபாந்த வா ம் 
 
340  சுந்தரெனன் ெற தியகூ ரம்ெபய்  ெசம்பியன் ேபார் ெதாைலத்த வா ஞ் 
        ெசந்தமிேழார்க் கியற்பலைக ய ளிய ந் த மிக்குச் ெசம்ெபான் பா த் 
        தந்த  மா ப  கீரற்க்குக் கைரேயற்றந் தந்த வா ம் 
        விந்தமடக் கிய னியாற் கீரனியற் றமிழ்ெதளிய வி த்த வா ம் 
 
341 ஊமனாற் லவாிக லகற்றிய ம் இைடக்காட டன்ேபாய்க் ெகான்ைறத் 
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        தாமனார் வடவால வாயமர்ந்த பாிசும்வைல சலதி சிப் 
        மனாய் குழ ையேவட் ட ளிய ம் வாத ர்ப் னிதர்க் ேகறத் 
        ேதமனாண் மலர கண் சூட்  பேதசஞ் ெசய்த வா ம் 
 
342 நாிகள்பாி யாக்கிய ம் பாிகணாி யாக்கிய  நாகம் ண்ேடான் 
        அாியதி  ேமனியின்ேமல் அ சுமந்  மண்சுமந்த வ ந் ெதன்னன் 
        எாிய ெவஞ் சுரந்தணித்த வா மம ணைரக்க வி ட்ட வா ங் 
        காியெதன வன்னிகிண றி ங்கங்கூய் வணிகமகட் காத்த வா ம் 
 
343 எனத்ெதாைகயால் அ பத்  நான்கிவற்ைற நி த்த ைற யீறிலாத 
        விைனத்ெதாைகயா றகன்றீெரக் காலெமவர் ெபா ட்ெடனநீர் வினாய வாற்றான் 
        மனத்தளவி லன் மைட ைடந்ெதா கத் தி வால வாயான் றாைள 
        நிைனத்தளவி லானந்தம் ெப கவிாித் ைரப்பெலன ெநாியாற் கூ ம் 
 
        பதிகப் படலம் சுபம் 
        -------------------    
 

1. 1  இந்திரன் பழி தீர்த்த படலம் (344-440 ) 
 
344 மின்பயில் கு சப் த்ேதள் வி த்திரா கரைனக் ெகான்ற 
        வன்பழி விடா  பற்றக் கடம்பமா வனத்தில் எய்தி 
        என்பர வாரம் ண்ட விைறவைன ய ச்சித் ேதத்திப் 
        பின்ப  கழிந்  ெபற்ற ேபற்றிைன ெய த் ச் ெசால்வாம் 
 
345 ன்னதா கத்தில் வண்  சுமந் தார நீழற் 
        ெபான்னவிர் சுணங்குண் ெகாங்ைகப் ேலாமைச மணாளன் ெபாற் ண் 
        மின்னவிாிந் திைமப்பச் சிங்கஞ் சுமந்தெமல் லைணேமன் ேமவி 
        அன்னெமன் னைடயா ரா  மாடன்ேமல் ஆர்வம் ைவத்தான் 
 
346 வைக மல ம் த்  வண் ேள ழங்கத் ெதய்வப் 
        வலர் ெகா ேபர்ந் தன்ன ெபான்னனார் கூத்  மன்னார் 
        நாவலர் அ த மன்ன பாட  நாக நாட் க் 
        காவலன் கண்  ேகட் க் களிம க் கட  லாழ்ந்தான் 
 
347 ைபயரா வணிந்த ேவணிப் பகவேன யைனய தங்கள் 
        ஐயனாம் வியாழப் த்ேதள் ஆயிைட யைடந்தா னாகச் 
        ெசய்யதாள் வழிபா ன்றித் ேதவர்ேகா னி ந்தா னந்ேதா 
        ைதயலார் மய ற் பட்ேடார் தமக்ெகா  மதி ண் டாேமா 
 
348 ஒல்ெலனக் குரவ ேனக ம்பர்ேகான் றி வி னாக்கம் 
        ல்ெலனச் சிறி  குன்றப் ரந்தர னறிந்திக் ேக  
        நல்லெதால் குரவற் ேபணா நைவயினால் விைளந்த ெதன்னா 
        அல்ல ற் றறிவின் றன்ைனத் ேத வா னாயி னாேன 
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349 அங்கவ னி க்ைக க்கான் கண் ல னவித்த பாசப் 
        ங்கவர் உலகு ேமேனார் பதவி ம் வன ன்றில் 
        எங்க ந் விக் காணா ெனங்குற்றான் குரவ ெனன் ஞ் 
        சங்ைகெகாண் மனத்த னாகிச் ச ர் க னி க்ைக சார்ந்தான் 
 
350 வின னங்குங் காணான் றிைச கற் ெற  தாழ்ந்  
        பரவி ன் பட்ட ெவல்லாம் பகர்ந்தனன் பகரக் ேகட் க் 
        குரவைன யிகழ்ந்த பாவங் ெகா ந் பட் ட ந் ஞ் ெசவ்வி 
        வ வ  ேநாக்கிச் சூழ்ந்  மலர்மகன இதைனச் ெசான்னான் 
 
351 அைனயெதால் குரவற் கா ம் அள நீ வட்டா ன்ற 
        தைனயன் ச் ெசன்னி ள்ளான் றானவர் குலத்தில் வந் ம் 
        விைனயினா லறிவான் ேமலான் விச்சுவ வ ெனன் ம் 
        இைனயைனக் கு வாக் ேகா  ெயன்ன  மதற்கு ேநர்ந்தான் 
 
352 அழலவிர்ந் தைனய ெசங்ேகழ் அ க்கிதழ் ளாி வாழ்க்ைகத் 
        ெதா தகு ெசம்ம றன்ைனத் ெதா மீண் டகன்  நீங்கா 
        விைழதகு காதல் கூர விச்சுவ வன் றன்ைன 
        வழிப  கு வாக் ெகாண்டான் மலர்மகன் சூழ்ச்சி ேதறான் 
 
353 ைகதவக் குரவன் மாயங் க திலன் ேவள்வி ெயான்  
        ெசய்திட ல க ெளன்னத் ேதவர்கட் காக்கங் கூறி 
        ெவய்தழல் வளர்பான் உள்ளம் ேவ பட் ட ணர்க் ெகல்லாம் 
        உய்திற நிைனந்  ேவட்டான் றனக்குேம வ ேதாரான் 
 
354 வாக்கினான் மனத்தால் ேவறாய் மகஞ்ெசய்வான் ெசயைல யாக்ைக 
        ேநாக்கினா ேனாதி தன்னா ேனாக்கினான் கு ச ேவலாற் 
        றாக்கினான் றைலகண் ன் ந் தனித்தனி பறைவ யாகப் 
        ேபாக்கினான் அலைக வாயிற் கட் னான் ல ச் ேசாாி 
 
355 ெதற்ெறனப் பிரம பாவஞ் சீறிவந் தமரர் ேவந்ைதப் 
        பற்ற  மதைனத் தீர்ப்பான் பண்ணவர் மரேமன் மண்ேமற் 
        ெபாற்ெறா  யார்ேம னீர்ேமல் ேவண் னர் குத்த ேலா ம் 
        மற்றவ ாிஃதியாந் தீர்க்கும் வண்ணம்யா ெதன்ன விண்ேணார் 
 
356 அப்பிைட ைரயாய் மண்ணில் அ வ ப் வரா யம்ெபாற் 
        ெசப்பிளங் ெகாங்ைக யார்பாற் றீண் தற் காிய ப்பாய்க் 
        கப்பிணர் மரத்திற் கா ம் பயினதாய்க் கழிக ெவன்றார் 
        இப்பழி சுமந்த ெவங்கட் ெகன்னல ெமன்றார் பின் ம் 
 
357 க வின் மாதர் க யிர்க்கும் அள  ைறயாற் கணவர்ேதாள் 
        ம வி வாழ்க மண்ணகழ்ந்த குழி  மதனால் வ ெவாழிக 
        ெபா வி னீ  மிைறேதா  றிப் ெபா க மாங்குைறபட் 
        ெடா வி னா ந் தைழகெவன ெவாழியா நல தவினார் 
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358 மாசிற் கழிந்த மணிேயேபால் வந்த பழிதீர்ந் திந்திர ந் 
        ேதசிற் றிகழத் வட்டாத்தன் ெசல்வன் றன்ைனத் ேதவர்பிரான் 
        சிக் கு சத் யி ண்ட வி மங் ேகட்  ெவகுண் யிர்த் க் 
        கூசிப் பழிேகாள் க திெயா  ெகா ய ேவள்வி க தைமத்தான் 
 
359 அந்தக் குண்டத் ெதாிசிைகேபால் அழ ங் குஞ்சி யண்ட க 
        ந்தக் ெகா ய மம்ேபா யிர்த் ச் ெசங்கண் சினச்ெசந்தீச் 
        சிந்தப் பிைறவா ெளயிற க்கித் திைசவான் ெசவி  படநைகத்  
        வந்தக் ெகா ய விடம்ேபால ெவ ந்தா ெனா வாண் மற ரன் 
 
360 ஈங்குவன் வி த்திரன் என்ப வாரழற் 
        ங்குவன் கைணவி  ர நீண் நீண் 
        ேடாங்குவ ேனாங்குதற் ெகாப்ப ைவக ம் 
        ங்குவ னறனிலார் விைனயி ெனன்பேவ 
 
361 ங்குடல் வி த்திரன் றன்ைன விண்ணவர் 
        எங்குற வ வட் டாெவ ம்ெபயர்த் 
        தீங்கு  மனத்திேனன் ேறவர் ேகா யிர் 
        வாங்குதி ெபா ெதன வரவிட் டானேரா 
 
362 மதித் ணி ெயயிற்றிேனான் வடைவ ேபாற்சிைனஇக் 
        ெகாதித்ெததிர் கு கினான் ெகாண்டல் ஊர்தி ம் 
        எதிர்த்தனன் களிற்றின்ேம ைமயத் ச்சிேமல் 
        உதித்தேதார் க ங்கதிெராக்கு ெமன்னேவ 
 
363 அறத்ெதா  பாவேநர்ந் ெதன்ன வார்த்தி  
        திறத்த  ண்டமர் ெசய்யக் கற்சிைற 
        குைறத்தவன் றகுவன்ேமற் கு ச ேவெல த் 
        ைறத்திட சினான் உடன்  கள்வ ம் 
 
364 இ த்தனன் ைகயிேலார் இ ப்  லக்ைகையப் 
        பி த்தனன் வைரெயனப் ெபயர்ந்  தீெயனத் 
        த்தனன் சசி ைலச் சுவ  ேதாய் யத் 
        த த்தன னிந்திர னவச மாயினான் 
 
365 அண்டேர றைனயவ னவச மாறிப்பின் 
        கண்டகன் ைகதவ நிைனந்திக் கள்வேனர் 
        மண்டமர் ஆற் வான் வ யி ேலாெமனப் 
        ண்டாீ கத்தவ லகிற் ேபாயினான் 
 
366 தாழ்ந் தான் ப யர் விளம்பத் தாமைர 
        வாழ்ந்தவன் வலாாிேயா டைணந்  மாமகள் 
        ழ்ந்தமார் பின்ன  ழ்ந்  ெசப்பமால் 
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        சூழ்ந் வா னாடைன ேநாக்கிச் ெசால் வான் 
 
367 ஆற்ற ம் பைழய ன் னங்ைக வச்சிரம் 
        மாற்றவர் உயி ண வ யின் றாதலால் 
        ேவற்ெறா  திய  ேவண்  மா னிச் 
        சாற்ற  ம ெப ந் தைகைம ேகட் யால் 
 
368 ெதாைடயகன் மார்பநாந் ய பாற்கடல் 
        கைட நாள் அசுர ஞ் சுர ங் ைகயில்ெவம் 
        பைடெயா  மைடயன்மின் ப ெதன் றப்பைட 
        அைடய ந் ததீசிபா லைடவித் தாமேரா 
 
369 ேசட்ப  நாணனி ெசல்லத் ேதவரா 
        வாட்பைட ய ணரா வந்  ேகட் லர் 
        ஞாட்பைட பைடெயலா ஞான ேநாக்கினால் 
        ேவட்பைட ெவன்றவன் வி ங்கி னானேரா 
 
370 வி ங்கிய பைடெயலாம் ேவற றத்திரண் 
        ெடா ங்கிய தான்  கந்தண் ெடான்றிேய 
        எ ங்கதிர்க் கு சமாம் அதைன ெயய் ன் 
        வழங்குவன் க ைணேயார் வ  மாயினான் 
 
371 என்  மாதவன் இயம்ப ம்பர்ேகான் 
        ஒன் ம் வானவர் தம்ெமா ெடால்ெலனச் 
        ெசன்  மாையயின் ெசயைல ேநான்பினால் 
        ெவன்ற மாதவ னி க்ைக ேமவினான் 
 
372 அகமலர்ந் த ந்தவன் அமரர்க் கன் கூர் 
        கமலர்ந் தின் ைர கமன் கூறிநீர் 
        மிகெம ந் ெதய்தினீர் விைளந்த தியாத  
        தகெமாழிந் திடெலன வலாாி சாற் வான் 
 
373 அ கணீர் மறாதெதான் றதைன ேவண் யிம் 
        ெகாள்வான் அவெரா  ந்தி ேனன  
        ெச ெகாள்கா ாி ட ல ணர்த் ேதய்த்ெதமர் 
        கு ெயலாம் ரப்பேதார் ெகாள்ைகத் தாய  
 
374 யாெதனி னிைனய ன் யாக்ைக ள்ளெதன் 
        ேறாத ம் யாைவ  ணர்ந்த மாதவன் 
        ஆதவற் கண்டதா மைரயி னானனப் 
        ேபாதலர்ந் தின்னன கல்வ தாயினான் 
 
375 நாள்நம ெதனநாி நமெத னப்பிதாத் 
        தாய்நம ெதனநமன் றனெத னப்பிணி 
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        ேபய்நம ெதனமன மதிக்கும் ெபற்றிேபா 
        லாய்நம ெதனப்ப ம் யாக்ைக யாரேத 
 
376 விடம்பயி ெலயிற்றர ாி ம்  ைழ 
        குடம்ைப ந் தாென ங் ெகாள்ைகத் ேதெகாலாம் 
        நடம்பயல் கூத்தாி ன க்கு ைமவர்வாழ் 
        உடம்ைப ம் யாெனன ைரக்கற் பாலேதா 
 
377 ந த்தயா விலார்தைம ந யத் ன்பேநாய் 
        அ த்தயா வ ந்தி  வைடய யாக்ைகையக் 
        ெகா த்தயா வற்ம் கழ் ெகாள்வ ேனெயனின் 
        எ த்தயாக் ைகயின்பயன் இதனின் யாவேத 
 
378 என்றனன் கரண ெமான்றி ெய க த் தறிைவ யீர்ப்ப 
        நின்றனன் பிரம நா  ெநறிெகா  கபாலங் கீண்  
        ெசன்றனன் விமான ேமறிச் ேசர்ந்தனன் உலைக ேநான்பால் 
        ெவன்றனன் றக்கம் க்கு ற்றினி தி ந்தா னம்மா 
 
379 அம் னி வள்ளல் ஈந்த வ பைட கந் தண்ைடத் 
        ெதம் ைன ய ேபார் சாய்க்குந் திறல்ெக  கு சஞ் ெசய்  
        கம்மியப் லவ னாக்கங் கைரந் ைலக் ெகா ப்ப வாங்கி 
        ைமம் கி ர்தி ேயந்தி மின்வி  மைழேபா னின்றான் 
 
380 ம த்தவா வஞ்சப் ேபாரால் வஞ்சித்  ெவன்  ேபான 
        க த்தவாள் அ ணற் ெகால்வான் க ம்பாி ெந ந்ேதர் நீழ்ல் 
        ெவ த்தமால் யாைன மள்ளர் ேவைல க் ெக ந்  குன்றம் 
        அ த்தவா னவர்ேகா னந்த வ ணர்ேகா மகைனச் சூழ்ந்தான் 
 
381 வானவர் ேசைன ண்  வைளத்த ம் வடைவச் ேசந்தீ 
        யான  வைரயி ேனாங்கி யழன் த் ெத ந்தால் என்னத் 
        தானவர் ேகா  மானந் தைலக்ெகாள ெவ ந்  ெபாங்கிச் 
        ேசைன ந் தா  ண்  சீறிநின் ற ேபார் ெசய்வான் 
 
382 அ த்தன ாி ேய ெறன்ன வார்த்தனர் ஆக்கங் கூறி 
        எ த்தனர் ைகயிற் சாப ெமறிந்தனர் சி நா ேணாைச 
        ெதா த்தனர் மீளி வாளி ர்த்தனர் குந்த ேநமி 
        வி த்தனர் வாேனார் ேசைன ரர்ேம ல ண ரர் 
 
383 கிட் னர் கடகக் ைகயாற் கிளர்வைர யைனய திண்ேடாள் 
        ெகாட் னர் சாாி மாறிக் குதித்தனர் பலைக நீட்  
        ட் ன ரண்டம் விள்ள ழங்கினர் வ வாள் ஓச்சி 
        ெவட் ன ர ணச் ேசைன ரைர வான ரர் 
 
384 ழ்ந்தனர் ேதா ந் தா ம் விண்டனர் ேசாாி ெவள்ளத் 
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        தாழ்ந்தனர் ேபா ந் தா  மகன்றன ரகன்ற மார்பம் 
        ேபாழ்ந்தனர் சிரங்க ெளங்கும் ரண்டனர் கூற் ர் க்கு 
        வாழ்ந்தன ர ேபா ராற்றி வஞ்சகன் ேசைன மள்ளர் 
 
385 தாள  கழ  மற்றார் தைலெயா   மற்றார் 
        ேதாள  ர மற்றார் ம்ைபெயா டம  மற்றார் 
        வாள  கர  மற்றார் மார்ெபா  கவச மற்றார் 
        ேகாள ம் ஆண்ைம யற்றார் குைறபடக் குைறயா ெமய்யர் 
 
386 ெதாக்கன க கு ேசனஞ் ெசாாிகுடர் பி ங்கி யீர்ப்ப 
        உக்கன கு தி மாந்தி ெயாட்டல்வாய் ெநட்ைடப் ேபய்கள் 
        நக்கன பாடல் ெசய்ய ஞாய்பி ட் கவந்த மாடப் 
        க்கன பிணத்தின் குற்றம் ைதத்தபார் சிைதத்த தண்டம் 
 
387 இவ்வைக மயங்கிப் ேபார்ெசய் திறந்தவ ெராழியப் பின் ங் 
        ைகவ்வைக ய ேபா ராற்றிக் கைரயிற்ந் தார்கண் மாண்டார் 
        அவ்வைக யறிந்  வானத் தரச  ம ணர் ேவந் ந் 
        ெதய்வதப் பைடகள் சிச் சீற்நின் ற ேபார் ெசய்வார் 
 
388 அனற்பைட வி த்தான் விண்ேணார் ஆண்டைக யதைனக் கள்வன் 
        னற்பைட வி த் ச் சீற்றந் தனித்தனன் னிதன் காற்றின் 
        ைனப்பைட வி த்தான் ெவய்ேயான் ழங்குகால் வி ங்கு நாகச் 
        சினப்பைட ெதா த்  சி விலக்கினான் ேறவ ரஞ்ச 
 
389 நாகமாப் பைடவிட் டார்த்தா னாகர்ேகா வணச் ெசல்வன் 
        ேவகமாப் பைடைய சி விளக்கினான் றகுவர் ேவந்தன் 
        ேமாகமாப் பைடையத் ெதாட்  க்கினான் ைனவன் அன்ன 
        ேதகமாப் ப றன் ஞானப் பைடவி த் தி ள்ேபா னின்றான் 
 
390 மட் தாரான் விட்ட வானவப் பைடக்கு மா  
        விட் டன் விலக்கி ேவ ம் வி த்திடக் கனன்  வஞ்சன் 
        ட் டமான ெவங்கான் ட் ட ேகாபச் ெசந்தீச் 
        சுட் டப் ெபாறா  ெபாங்கிச் சுராதிபன் இதைனச் ெசய்தான் 
 
391 ங்கி ள் ஒ ங்க ேமக மின்விதிர்த் ெதன்னக் ைகயில் 
        ஓங்கி ங் கு ச ேவைல ெயால்ெலன விதிர்த்த ேலா ந் 
        தீங்குளம் ேபான்றி ண்ட திணி டற் கள்வ னஞ்சி 
        வாங்கி ங் கட ல் ழ்ந்தான் மைறத்தைம நாக ெமாத்தான் 
 
392 ஓக்கவிந் திர ம் ழ்ந்தான் உடல்சின ேம றன்றான் 
        க்கிடந் ேத க் காணான் ண்ணிய ளாி யண்ணல் 
        பக்கம்வந் தைனய ெசய்தி பகர்ந்தனன் பதகன் மாளத் 
        தக்கேதார் சூழ்ச்சி ன்னிச் சராசர மீன்ற தாைத 
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393 விந்தெவற் படக்கி னாற்கீ ைரெயன வி ப்ப மீண்  
        சந்தெவற் பைடந்தான் வாேனார் தைலவைன கமன் கூறிப் 
        பந்தெவற் ப த்தான் வந்த ெதவெனனப் பைறகள் எல்லாஞ் 
        சிந்தெவற் ப த்தான் வந்த ெசயெலலா ைறயாற் ெசப்பி 
 
394 யாைல  ணர்ந்த ெவந்ைதக் கியாென த் ணர்த்  கின்ற 
        தாவாெதன் னம க் காற்றா தாழி க் ெகாளித்தான் ஆவி 
        வ  மவனால் வந்த வி மேநா ெயல்லா மின்  
        ேபாவ ங் க தி ம்பாற் குந்தன ம கெளன்றான் 
 
395 என்றவன் இ க்கண் டீர்ப்பா னிகல் ாி லன்க ைளந் ம் 
        ெவன்றவ ென ேயான் றன்ைன விைடயவன் வ வ மாக்கி 
        நின்றவ னறிவா னந்த ெமய்ம்ைமயாய் நிைறந்த ெவள்ளி 
        மன்றவ ழிச் ெசந்தீ வ விைன மனத் ட் ெகாண்டான் 
 
396 ைகதவன் கரந்  ைவகுங் கடைலெவற் படக்குங் ைகயிற் 
        ெபய் ந் ெதல்ைலத் தாக்கிப் ப கினான் பிைறேசர் ெசன்னி 
        ஐயன த ைளப் ெபற்றார்க் கதிசய மிெதன்ெகான் ன்  
        ைவய த் ெதாழி ஞ் ெசய்ய வல்லவர் அவேர யன்ேறா 
 
397 அறந் றந் தீட்  வார்த ம ம்ெபறற் ெசல்வம் ேபால 
        வறந்தன ப நீர்ப் ெபௗவம் வடைவகட் லப்பட் டாங்கு 
        நிைறந்தெசம் மணி  மத்தீ நீண்ெடாி சிைகேபா னீண்  
        சிறந்ெத  பவளக் கா ந் திணியி ள் வி ங்கிற் றம்மா 
 
398 பணிகளின் மகுட ேகா ப் பரப்ெபன விளங்கிப்பல்கா 
        சணிகலப் ேபைழ ேபழ்வாய் திறந்தைனத் தாகி ெயான்பான் 
        மணிகிடந் திைமக்கு நீரான் மகபதி ேவள்விக் காவாய்த் 
        திணி டல் அ ணன்பட்ட ெசங்கள மைனய தன்ேற 
 
399 வறந்தநீர் தன்னின் மின்  வாள்விதிர்த் ெதன்னப் பன்மீன் 
        எறிந்தன ெநளிந்த நாகம் இைமத்தன வைளய த் ஞ் 
        ெசறிந்தன கரந்த யாைம ேசர்ந்தபல் பண்டஞ் சிந்தி 
        றிந்தன வங்கங் கங்க க்கின சி மீ ெனல்லாம் 
 
400 ெச வினில் உைடந்  ேபான ெசங்கண்வா ள ண னங்ேகார் 
        அ வைர கிற் கார்ேபா லைடந் வா னாடர் ெசய்த 
        உ ெக  பாவந் தாேனா ெவ த் தி ந்  ேநாற்கும் 
        பாிெசன ேநாற்றா னின் ம் பாிபவ விைள  பாரான் 
 
401 ைகதவ ேநான்  ேநாற்குங் கள்வைனக் கண்  வாேனார் 
        ெசய்தவ மைனயான் யாணர் வச்சிரஞ் சீாிப் பான்ேபாற் 
        ெபாய்தவன் றைலையக் ெகாய்தான் ணாிவாய் நிைறயச் ேசாாி 
        ெபய்த  வலாாி தன்ைனப் பி த்த  பிரமச் சாைய 
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402 உம்ெம  மார்ைபத் தட்  த்ெத  மதிர்க்கும் ேபார்க்கு 
        வம்ெம ம் வாய்ம க்கும் வாெளயி ற க்கும் ங் 
        ெகாம்ெமன ேவா மீ ங் ெகாதித்த ஞ் சிாிக்குஞ் சீ ம் 
        இம்ெம ம் அள  நீங்கா ெதன்ெசய்வா னஞ்சி னாேன 
 
403 விைரந்தரன் றிைசேயார் வாவி ழ்ந்ெதா  கமல ட் 
        கரந்தனன் மகவா னிப்பாற் கற்பக நா  ல்ெலன் 
        றி ந்ததா க்கு ெமல்ைல யிம்பாி னகுட ெனன்ேபான் 
        அ மபாி ேமத ேவள்வி யாற்றினான் ஆற்  ெமல்ைல 
 
404 அரசிலா வ ைம ேநாக்கி யவைனவா னாடர் யா ம் 
        விைர ெசய்தார் மகுடஞ் சூட்  ேவந்தனாக் ெகாண்டார் ேவந்தாய் 
        வ பவன் சசிைய யீண் த் த ெகன ம ங்கு ளார்ப்ேபாய்த் 
        திைரெசய்நீ ர த னாட்குச் ெசப்பவக் கற்பின் மிக்காள் 
 
405 ெபான் யிர்த் தைனய காட்சிப் ண்ணிய குரவன் ன்ேபாய் 
        மின் யிர்த் தைனயா ணின்  விளம் வாள் இெதன்ெகால் ெகட்ேடன் 
        என் யிர்த் ைணவ னாங்ேக யி க்கமற் ெறா வ ெனன்ைனத் 
        தன் யிர்த் ைணயாகக் ெகாள்ைக த மேமா வ க ெளன்றாள் 
 
406 மாதவர் எ வர் தாங்க மாமணிச் சிவிைக மீ  
        ேபாதாி னவேன வாேனார் ரந்தர னவேன ன்றன் 
        காதல னாகு ெமன்றான் ைகெதா தற்கு ேநர்ந்தம் 
        ேமதகு சிறப்பா ங்கு வ ெகன வி த்தா  
 
407 மனிதாின் மகவா னாகி வ பவன் சிவிைக தாங்கும் 
        னித மாதவைர ெயண்ணான் ண்கேணாய் விைள ம் பாரான் 
        கனித  காமந் ய்க்குங் காதலால் விைரயச் ெசல்வான் 
        இனிதயி ராணி பாற்ெகாண் ேடகுமின் சர்ப்ப ெவன்றான் 
 
408 சர்ப்பமா ெகன ற் ெகாம்  தாங்கு ன் னடக்குந் ெதன்றல் 
        ெவற்பனா னிவன் சாபம் விைளத்தனன் விைளத்த ேலா ம் 
        ெபாற்பமா சுணேம யாகிப் ேபாயினா னறிவி லாத 
        அற்பரா னவர்க்குச் ெசல்வம் அல்ல  பைகேவ ண்ேடா 
 
409 பின்னர்த்தங் குரவ னான பிரான  பணிந்  வாேனார் 
        ெபான்னகர் ேவந்தன் இன்றிப் லம்பைட கின்ற ைதய 
        என் லங் குரவன் ேபாயவ் விலஞ்சி  ளளித்தாற் கூவித் 
        தன் ைர யறிந்  ேபாந்த சதமகற் ெகாண்  மீண்டாள் 
 
410 ெகா ம்பழி ேகாட்பட் டான்றன் குரவைன வணங்கி ெயன்ைனச் 
        சு ம்பழி கழிய ெதங்ஙன் ெசால்ெலனத் ெதாைலவ ேதார்ந்தான் 
        அ ம்பழி மண்ேமல் அன்றி யறா நீ ேவட்ைடக் ெகன்னப் 
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        ப ம்பழி யிதைனத் தீர்ப்பான் பார்மிைச வ தி ெயன்றான் 
 
411 ஈச க் கிைழத்த குற்றந் ேதசிகன் எண்ணித் தீர்க்குந் 
        ேதசிகற் கிைழத்த குற்றங் குரவேன தீர்ப்ப தன்றிப் 
        ேபசுவ ெதவேனா தன்பாற் பிைழத்தகா ரணத்தால் வந்த 
        வாசவன் பழிையத் தீர்ப்பான் குரவேன வழி ங் கூற 
 
412 வாம்பாி ைகத் த் தன்னால் வழிப  குரவன் வாேனார் 
        தாம்பாி ேவா ஞ் சூழத் தாராதலத் திழிந்  ெசம்ெபாற் 
        காம்பர் ேதாளி பங்கன் கயிைலமால் வைரையத் தாழ்ந்  
        ேதம்பாி யலங்கன் மார்பன் ெறன்றிைச ேநாக்கிச் ெசல்வான் 
 
413 கங்ைக த லளவிறந்த தீர்த்தெமலாம் ேபாய்ப்ப ந்  காசி காஞ்சி 
        அங்கனக ேகதார தற்பதிகள் பலபணிந்  ம ணற் ெகான்ற 
        ெபாங்குபழி விடாத ங்கி யரா ண்ண மாசுண்  ெபா  மாழ்குந் 
        திங்களைன யான்கடம்ப வனத்ெதல்ைல யணித்தாகச் ெசல்  ேமல்ைவ 
 
414 ெதா த்தபழி ேவறாகி வி த்தகன்ற திந்திரன்றான் சுமந்த பாரம் 
        வி த்தவெனாத் தளவிறந்த மகிழ்ெவய்தித் ேதசிகன் பால் விளம்பப் பாசங் 
        ெக த்தவன்மா தலம் னித தீர்த்த ள விவணமக்குக் கிைடத்தல் ேவண் ம் 
        அ த்தறிக ெவனச்சிலைர வி த்தவ்ேவ றாநிைல நின்  அப்பாற் ெசல்வான் 
 
415 அ விப ந் த விெயறி மணிெய த் ப் பாைற யி ட் ட வி நீர் ய்க் 
        க விரல்ெகாய் தலர்சூட் க் கனி ட்  வழிப வ கல்லா மந்தி 
        ஒ ைறயில் யாளிகாி ைழக்ைக கந் ெதான்றற் ெகான் ட்  ட் ப் 
        ப குவன ைலப்பால் ல்வாய்க்கன் ற ந்தியி ம் பசிேநாய் தீர 
 
416 ெநளியராக் கு ைளெவயில் ெவள்ளிைடயிற் கிடந் யங்கி ெநளியப் ள்ேள 
        ெறா யறாச் சிைறவிாித்  நிழல்பரப்பப் பறைவேநாய் உற்ற ேதெகால் 
        அளியவா யச்ேசாெவன் ேறாதியயன் மடமந்தி ய வி ற் ந் 
        ளியநீர் வைளத்தசும்பின் கந்ெத த் க் க ங்ைகயினாற் ெசாாிவ மாேதா 
 
417 படவரவ மணியீன்  ெநாச்சிப்பா சிைலயன்ன ைபந்தாண் மஞ்ைஞ 
        ெபைடத வி மணஞ்ெசய்ய மணவைறயில் விளக்கி வ ெப ந்தண் கானத் 
        தடர்சிைறெமன் குயிேலாெமன் றார்ப்பமடக் கிள்ைளெய த் ைதந் ம் ஓைச 
        ெதாடர் ெபற ச்சாிப்பக் கு ெமாழிேகட்டாங் குவப்ப ெதா க்கட் ைவ 
 
418 இன்னவிலங் ெகா ள்ளின் ெசயற்காிய ெசயேனாக்கி யி ம்  ெதய்திப் 
        ெபான்னகரான் ளக டல் ைதப்பநிைற மகிழ்ச்சி ளம் ைதப்பப் ேபாவான் 
        அன்னெபா  ெதாற் வர்மீண் ட வணங்கி யின்சுைவப்பால் அ ந்  வான் ன் 
        பின்னாிய ேதன்ெசாாிந்தாங் குவைகேமற் ேப வைக ெப கச் ெசால்வார் 
 
419 எப் வனத் தி ெமன் ங் கண்டறியா வதிசய  ெமண் க் ெகய்தாத் 
        திப்பிய  மிக்கடம்ப வனத்தின்  கண் வைக திைளத்ேத பங்கண் 
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        ைவப்பைனய ெவா னித வாவிம ங் ெகா கடம்ப வனத்தினீழல் 
        ஒப்பிெலாளி யாய் ைளத்த சிவ ங்க ெமான் ள ெதன் ைரப்பக் ேகட்டான் 
 
420 ெசவித் ைளயி ல ெதா க்கு ைழயெரா ம் வழிக்ெகாண்  ெசன்னிேமற்ைக 
        குவித் ளெமய் ெமாழிகரணங் குண ன்  ெமான்றித்தன் ெகா ய பாவம் 
        அவித் ளயர் ெவாழிக்க ைளத் த ள்குறிேமல் அன்பீர்ப்ப வைடவான் கானங் 
        கவித் ள ந் தடம்ப ந்  கடம்பவனத் ைழ ைழந்தான் கவைல தீர்வான் 
 
421 அ வாகி வாகி ய வங் கடந் ண்ைம யறிவா னந்த 
        உ வாகி யளவிறந்த யிராகி யவ் யிர்க்ேகார் உணர்வாய்ப் வின் 
        ம வாகிச் சராசரங்க ளகில ந்தன் னிைட தித்  மடங்க நின்ற 
        க வாகி ைளத்தசிவக் ெகா ந்ைதயா யிரங்கண் ங் களிப்பக் கண்டான் 
 
422 கண் வி ந் ெத ந் விழி ளிப்பெவ  களிப்ெபன் ங் கட ல் ஆழ்ந்  
        விண் ெமாழி த த ப்ப டல்பனிப்ப வன் வாய் விண்ேணார் ேவந்தன் 
        அண்டர்பிரா ன ச்சைனக்கு ேவண் ப கரணெமலா மகல்வா ெனய்திக் 
        ெகாண் வரச் சிலைரவி த் தவேரகப் பின் ெமா  குைற  தீர்ப்பான் 
 
423 தங்கு ைமத் தச்சைனேயார் விமானமைமத் திடவி த்தத் தடத்தின் பாற்ேபாய் 
        அங்கணைனக் க த ச்சித் திடநறிய மலர்கிைடயா தயர்வா னந்தச் 
        சங்ெகறிதண் ைரத்தடத்தில் அரன ளாற் பலபாிதி சலதி ெயான்றிற் 
        ெபாங்குகதிர் பரப்பி ைளத் தாெலன்னப் ெபாற்கமலம் ப்பக் கண்டான் 
 
424 அன் தைல சிறப் மகிழ்ந் தா னான் காரணத்தால் அதற்குநாமம் 
        என்ப ெபாற் றாமைரெயன் ேற லகும் ெபா கெவன விைசத் ப் பின் ம் 
        மின்ப மத் தடங்குைடந்  ெபாற்கமலங் ெகாய்ெத த்  மீண்  நீங்காத் 
        தன்பிணிேநாய் தணிய ைளத் ெத ந்த  தன்ம ந்தின் றன்பால் வந்  
 
425 ெமாய்த்த னக் காெடறிந்  நிலந்தி த்தி வ மளவின் ைளத்த ஞான 
        வித்தைனய சிவக்ெகா ந்தின் றி ேமற் பாிதிகா ெமல்லத் தீண்டச் 
        சிந்தெநகிழ்ந் திந்திரன்றன் ெவண்கவிைகத் திங்கணிழல் ெசய்வான் உள்ளம் 
        ைவத்தனனப் ேபாதிரவி மண்டலம்ேபா ழிந்த ெதா  மணிவி மானம் 
 
426 கிாிெயட்  ெமனமைழையக் கிழித்ெதட் ம் ைழக்ைகமதிக் கீற் க் ேகாட் க் 
        காிெயட் ஞ் சினமடங்க னாெலட்  ெமட்ெடட் க் கண ந்தாங்க 
        விாிெயட் த் திைசபரப்ப மயனி மித் தவியவவ் விமானஞ் சாத்தி 
        அாிெயட் த் தி வப் பரஞ்சுடைர ய ச்சிப்பான் ஆயி னாேன 
 
427 ந்தவம லகைடந்  சைனக்கு ேவண் வன தந் ேதர்வார் 
        வந் த  ைவந்தீன்ற ெபான்னாைட மின் மி  மணிப் ண் வாசச் 
        சந்தனமந் தாகினிமஞ் சனந் பந் தி ப்பள்ளித் தாமந் தீபம் 
        அந்தமிலா ைனந் ந ங் கனிதீந்ேதன் றி வ த மைனத் ந் தந்தார் 
 
428 ெதய்வத்தா மைர ைளத்த தடம்ப ந்  பவந்ெதாைலக்குந் தி நீ றா த் 
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        ைசவத்தாழ் வடந்தாங்கி யன் வாய் அ வந் தானாய்த் ேதான் ம் 
        ைபைவத்தா டரவார்த்த பசுபதிைய யவ ைரத்த ப வ லாற்றின் 
        ெமய்ைவத்தா தரம்ெப க வ ச்சைனெசய் தானந்த ெவள்ளத் தாழ்ந்தான் 
 
429 பாரார வட்டாங்க பஞ்சாங்க விதி ைறயாற் பணிந் ள் வாய்ெமய் 
        ேநராகச் சூழ்ந் டலங் கம்பித் க் கும்பிட்  நி த்தஞ் ெசய்  
        தாரா ந் ெதாைடமிதப்ப வானந்தக் கண்ண வி த ம்ப நின்றன் 
        பாராைம மீக்ெகாள்ள வஞ்ச த் த் திக்கின்றான் அமரர் ேகாமான் 
 
430 அங்கணா ேபாற்றி வாய்ைம யாரணா ேபாற்றி நாக 
        கங்கணா ேபாற்றி ல காரணா ேபாற்றி ெநற்றிச் 
        ெசங்கணா ேபாற்றி யாதி சிவபரஞ் சுடேர ேபாற்றி 
        எங்கணா யகேன ேபாற்றி யீறிலா தலா ேபாற்றி 
 
431 யாைவ ம் பைடப்பாய் ேபாற்றி யாைவ ந் ைடப்பாய் ேபாற்றி 
        யாைவ  மானாய் ேபாற்றி யாைவ ம் அல்லாய் ேபாற்றி 
        யாைவ  மறிந்தாய் ேபாற்றி யாைவ  மறந்தாய் ேபாற்றி 
        யாைவ  ணர்ந்தாய் ேபாற்றி யாைவ ம் பிாிந்தாய் ேபாற்றி 
 
432 இட றப் பிணித்த விந்தப் பழியினின் ெறன்ைன யீர்த் ன் 
        அ யிைணக் கன்ப னாக்கு ம ட்கடல் ேபாற்றி ேசற்கண் 
        மடவரன் மணாள் ேபாற்றி கடம்பமா வனத்தாய் ேபாற்றி 
        சுடர்வி  விமான ேமய சுந்தர விடங்க ேபாற்றி 
 
433 ைச ம் ைசக்ேகற்ற ெபா ள்க ம் ைச ெசய் ம் 
        ேநச ம் ைச ெகாண்  நியதியின் ேப  நல்கும் 
        ஈச மாகிப் ைச யான்ெசய்ேதன் என் ெமன் ேபாத 
        வாசைன ய மான மைற த ல கள் ேபாற்றி 
 
434 என்னநின் ேறத்தி னாைன யின்னைக சிறி  ேதான்ற 
        ன்னவ ன யார் எண்ண ப்பவ ன ட்க ேணாக்கால் 
        உன்ன  ேவட்ைக யாதிங் குைரெயன விைரயத் தாழ்ந்  
        ெசன்னிேமற் ெசங்ைக கூப்பித் ேதவர்ேகா னிதைன ேவண்  
 
435 ஐயநின் னி க்ைக ெயல்ைலக் கணியனாம் அளவி னீங்கா 
        ெவய்யெவன் பழியி ேனா  ேமைல நாள ேயன் ெசய்த 
        ைமயல்வல் விைள  மாய்ந் ன் மலர  வ த்திப் ைச 
        ெசய்ய  ாிய னாேனன் சிறந்தேப றிதன்ேமல் யாேதா 
 
436 இன்னநின் பாதப் ேபாேத யிவ்வாேற ெயன் ம் சித் 
        ன்ன  யா ள் யா  ேமார த் ெதாண்டன் ஆேவன் 
        அன்னேத ய ேயன் ேவண்டத் தக்கெதன் ற யில் ழ்ந்த 
        மன்னவன் றனக்கு க்கண் வரத ங் க ைண த்  
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437 இ விற் சிறந்த ேவனி  மதியா றிரண் ச் சிறந்தவான் றக ம் 
        ெபா விறா ரைகயிற் சிறந்தசித் திைர ந் திதியினிற் சிறந்த  ரைண ம் 
        ம சித் திைரயிற் சித்திைர ேதா ம் வந் வந் த ச்சிேயார் வ டந் 
        ெதாி நாண் ந் ற் ற ப  ைமந் ஞ் ெசய்தவர்ச் சைனப்பயன் எய் ம் 
 
438 றக்கநா டைணந்  சுத்தபல் ேபாகந் ய்த் ேமன் மலபாி பாகம் 
        பிறக்கநான் கன்மான் தற்ெப ந் ேதவர் ெப ம் பதத் தாைச ம் பிற ம் 
        மறக்கநாம்  வழங்கு ம் என்ன வாய்மலர்ந் த ளிவான் க ைண 
        சிறக்கநால் ேவதச் சிைகெய  மநாதி சிவபரஞ் சுடர்விைட ெகா த்தான் 
 
439 னான் ளகப் ேபார்ைவயால் யாக்ைக மிைச யஞ்ச க் கமலஞ் 
        சூ னான் ழ்ந்தான் எ ந் கண் ண வி பன் ைற திெசய் 
        தா னா ைனய ன பிாி வாற்றா தஞ்சினா னவன  ளாைண 
        நா னான் பிாியாவிைடெகா  றக்க நண்ணினான் விண்ணவர் நாதன் 
 
440 வந்தரமங் ைகயர் கவாி ம ங்கு ச 
                மந்தார கற்பகப்  மாாி ற்ற 
        அந்தரநாட் டவர் கள் அ கள்சூட வயிராணி 
                ைலத்த டந்ேதாய்ந் தகலந் திண்ேடாள் 
        விந்தெமனச் ெசம்மாந்  விம்  காம ெவள்ளத்  
                டல ந்த ள்ளஞ் ெசன்  
        சுந்தரநா யகன் க ைண ெவள்ளற் தாழ்ந்  ெதான் 
                ைறயின் ைறெசய்தான் றக்க நாடன் 
 
        இந்திரன் பழிதீர்த்தப் படலம் சுபம் 
        ------------ 
 

1. 2. ெவள்ைள யாைனயின் சாபம் தீர்த்த படலம் (441-471 ) 
 
441  ெதாட்ட பழியின் ெறாடக்க த்த வாறீ  
        பட்டமத ேவழம் பரைனப் பராய் னிவன் 
        அட்டெகா ஞ் சாபநீத் ேதகியவா  ஓ வாம் 
 
442 க வா சைனகழிக்குங் காசிநகர் தன்னிற் 
        வாச ேவத னி ெதால்லா கமத்தின் 
        ெப வாய்ைம யாற்றன் ெபயர் விளங்க சன் 
        ஒ வா வி ங்க ெவாளி வங் கண்டான் 
 
443 இன் ற் ற ச்சைனெசய் ேதத் வான் அவ்ேவைல 
        அன் க் ெகளிய ன ளாற் றி ேமன் 
        மின்ெபாற் க க்கமலப் ேபாெதான்  ழ்த்திட ந் 
        தன்ெபாற் கரகமலப் ேபாதலர்த்தித் தாங்கினான் 
 
444 தாங்கிக்கண் ெசன்னி தடமார் பைணத் டலம் 
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        ங்கித் தைலசிறந்த ெமய் வைக ேமற்ெகாள்ள 
        நீங்கிக் கழிந்த க ைண நிதியைனயான் 
        யங்கற் பகநாட் ற் ேபாகின்றான் அவ்ேவைல 
 
445 சங்கலறச் ெசங்களத் த் தானவைரத் ேதய்த் விறற் 
        ெகாங்கலர்ந்தார் ேவய்ந்தமரர் ேகாமான்றன் ேகாநகாிற் 
        ெசங்கண் அமரர்ெப ஞ் ேசைனக் கடல் க ப்ப 
        மங்கலப்பல் லாண்  மைற ழங்க வந்தைணவான் 
 
446 எத்திக்குங் கல்ெலன் றியங்க ப்ப ேவந்திைழயார் 
        தித்தித்  அ ெதா க்குங் கீதஞ் ெசவிம ப்பப் 
        பத்திக் கவாிநிைர தாைனப கட ற் 
        றத்திப் ர ந் திைரேபாற் றைலபனிப்ப 
 
447 அங்கட் கட  ென ங்கூடம் பகநிமிர்ந்த 
        வங்கத் தைல ய்க்கு மீகான் றைனமானத் 
        திங்கட் குைடநிழற்றத் தீந்ேத மதங்கவிழ்க்கும் 
        ெவங்கற் களிற்றின் மிைசப்பவனி ேபாந்தைணந்தான் 
 
448 அத்தைலவிண் ணாடர் அ கைணந்  ெவவ்ேவ  
        தத்த மனக்கிைசந்த ைக ைறக டாங்ெகா த் க் 
        ைகத்தலங்கள் கூப்பினார் கண்டார் கட ளாில் 
        உத்தமைன யர்ச்சித் ப் ேபாந்த னி த்தம ம் 
 
449 தீங்காிய வாசிெமாழி ெசப்பித்தன் ெசங்கரத்தின் 
        நீங்காிய தாமைரைய நீட் னான் மற்றதைனத் 
        தாங்காிய ெசல்வத் த க்காேலார் ைகேயாச்சி 
        வாங்கிமத யாைனயின்ேமல் ைவத்தான் மதியில்லான் 
 
450 கீறிக் கிடந்த மதியைனய கிம் ாிேகாட் 
        றிக் கடங்கவிழ்க்கு மால்யாைன ச்சியின்ேமல் 
        நாறிக்கிடந்த ந மலைர ழ்த்தி ரற் 
        சீறிக்கிடந்த ெந ந் தாளாற் சிைதத்தன்ேற 
 
451 கண்டான் னிகாமற் காய்ந்தா தற்கண்ேபால் 
        விண்டார் அழல்சிதற ேநாக்கினான் ெவங்ேகாபங் 
        ெகாண்டா னமர ெரா ங்கக் ெகாதித்தாலம் 
        உண்டா ெனனநின் த்தா ைரக்கிறான் 
 
452 ள்ளியேதா லாைட ைனந்தரவம் ணணிந்த 
        ெவள்ளிய ெசங்கண் விைடயான் அ க்கமலம் 
        உள்ளிய ெமய்யன் ைடயா ர வ த் த் 
        தள்ளிய ெசல்வத் த க்கினா ெயன்ெசய்தாய் 
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453 கதிர்த்தார் யமரர் ைக ைறேய நன்கு 
        மதித்தா ெயம்மீசன் மதி ேமற் சாத் ம் 
        ெபாதித்தா தவிழ்மலைரப் ேபாற்றா  வாங்கி 
        மிதித்தாைன சிந்தவதன் ேமல்ைவத்தாய் ேபதாய் 
 
454 வண் ள ந் தண் ழாய் மாேயான் இ மார்ப் ம் 
        ண்டாிகப் ேபா ைற ம் த்ேத ளி மாப் ம் 
        அண்டர்ெதாழ வா ன் னி மாப்  மாலாலம் 
        உண்டவைனப் சித்த ேபெறன் ணர்ந்திைலயால் 
 
455 ேசட்டாைன வானவநின் ெசன்னி ெசழியாிேலார் 
        வாட்டாைன ரன் வைளயாற் சித கநின் 
        ேகாட்டான நாற்ேகாட்  ெவண்ணிறத்த குஞ்சர ம் 
        காட்டாைன யாகெவன விட்டான் க ஞ்சாபம் 
 
456 சவித்த னி பாதந் தைலக்ெகாண்  ெசங்ைக 
        குவித்தமரர் தங்ேகான் குைறயிரப்பா ைரய 
        அவித்தெபாறி யாெயம் மரசுங்கா றள் ஞ் 
        ெசவித்த கண் ேவழ ந் தீங்குைடயர் அன்ேறா 
 
457 அத்தைகய நீராற் சபித்தீ ர ேகன்மற் 
        றித்தைகய சாப மினிவி மின் என்றிரந்  
        ைகத்தலங்கள் கூப்பிக் கைரந்தார்க் கிரங்கிய ள் 
        ைவத்த னிபிறி  சாபம் வகுக்கின்றான் 
 
458 சிந்தைன வாக்கிற் ெகட்டாச் சிவன ள் அளித்த ேசட 
        நிந்தைன பாிகா ரத்தா னீங்கா  தைலமட் டாக 
        வந்த  மட் டாக மத்தமா வனமா வாகி 
        ஐந்தி  பஃதாண் ெடல்ைல யகன்றபின் பண்ைடத் தாக 
 
459 என்றனன் பிறி  சாபம் இந்திரன் மகுட பங்கம் 
        ஒன்றிய ெசய்ைக பின்ன ைரத் மற் றஃ  நிற்க 
        நின்றெவள் ளாைன வான நீத்தறி வி ந்  நீலக் 
        குன்ெறன வனத்  ேவழக் குழாத்ெதா  குழீ இய தன்ேற 
 
460 மாெவா  மயங்கிச் ெசங்கன் மறம்பயில் கா  ல்ைலப் 
        ெவா  வழங்கு நீத்தப் றவ ங் குறவர் தங்கள் 
        ேதெவா  பயி ங் கல் ந் திாிந்  றியாண் ஞ் ெசல்லக் 
        காெவா  பயி ந் ெதய்வக் கடம்பமா வனம் க் கன்ேற 
 
461 க்குரல் வட்டத் திண்காற் ெபா விேற விய ற் றீர்ந்த 
        ைமக்க ங் களி  க்கண் மாதவன் அ ள்வந் ெதய்தத் 
        தக்கேதா ரைமயஞ் சார மரகதந் தைழத்  மின்  
        நக்கெபான் ளாி த்த நளிர்கயந் தைலக் கண் டன்ேற 
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462 கண்டேபா தறி  ேதான்றக் கயந்தைலக் குைடந்த ேபா  
        பண்ைடய வ வந் ேதான்றப் பரஞ்சுடர் அ ட்கண் ேடான்றக் 
        ெகாண்டேதார் பரமா னந்தக் குறிெயதிர் ேதான்றக் கும்பிட் 
        டண்டர்நா யகைனப் ைச ெசய்வதற் கன்  ேதான்ற 
 
463 ம் ைடக் ைகயான் ெமாண்  மஞ்சனத் தாநீ ராட் த் 
        ேதம் ைட ெயா கப் பள்ளித் தாம ந் ெதாிந்  சாத்திப் 
        பாம் ைடத் தாயேவணிப் பரைனயர்ச் சிக்க ள்ளத் 
        தாம் ைட யறிந்த ெவந்ைத யாைனைய ேநாக்கிக் கூ ம் 
 
464 வந்தைத ெயவனீ ேவண் ம் வரெமவன் உைரத்தி ெயன்னச் 
        சிந்ைதயி லன்  கூர்ந்த ெதய்வத ேவழந் தாழ்ந்  
        ந்ைதயில் விைள ம் வந்த ைறைம  ைறயாற் கூறி 
        எந்ைதைய யைடயப் ெபற்ேறற் கினிெயா  குைற ண் டாேமா 
 
460 என்பதா மாரம் ண்ட ெவந்ைதயிக் காிக ெளட்ேடா 
        ெடான்பதா ய ய ேன  ன்ன  பிாியா ன்றன் 
        ன்பதா யிவ்வி மான குறச் சுமப்ப ெலன்ேறார் 
        அன்பதா ெயான்ெறன் ள்ளத் த த்ததா லஃேத ேவண் ம் 
 
466 இைடயறா வன்பின் ேவழ மிங்ஙனங் கூற விண்ணா 
        ைடயவ னம்பான் ெமய்யன் ைடயவன் அவைனத் தாங்கி 
        அைடவேத நமக்கு ேவண்  மகமகிழ் ெவன்னாப் பின் ம் 
        விைடயவள் வரங்க ணல்கி விைடெகா த் த ளி னாேன 
 
467 விைடெகா  வணங்கி ேயகும்ெவள் ளாைன 
        ேமற்றிைச யைடந் தன் ெபயராற் 
        றட மற் றதன்பால் ஆைன ங் கேணசன் 
        றன்ைன ங் கண்ட ச் சைனெசய் 
        திைடயறா வன் ந் தா மங் கி க்கு ெமல்ைலயிச் 
        ெசய்திேகட் ட ள்கூர் 
        கட ளர் ெப மா ைழயைர விளித்ெதங் 
        களிற்றிைனக் ெகாணர்ெகன வி த்தான் 
 
468 வல்ைலவந் தைழத்தார் தம்ைம ன் ேபாக்கி 
        வ வ ெலன் ெற ந் கீழ்த் திைசேயார் 
        எல்ைலவந் ேதா ர் தன்ெபய ராற்கண் ந்திேரச் 
        சிரெனன விைறவன் 
        ெறால்ைலவண் ெபயரா ெலான் கண் டரைனத் 
        ய  சைனெசய்தல் கி ப்பக் 
        கல்ைலவன் சிறகு த ந்தவன் இன் ங் களி வந் 
        திலெதனப் பின் ம் 
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469 மனத்தி ங் க ய தைர வி ப்ப வானைடந் 
        திைறவைன வணங்கிப் 
        னத்தி ங் க ய கல் ம் பன்னாட் ன்கேணா 
        றவ  சாபங் 
        கனத்தி ங் காிய கண்டைனக் கண்  சுைளந்த ங் 
        கிளந் திக் கயத்தின் 
        இனத்தி ங் கழிந்த ெதய்வத ேவழம் இனி ற 
        றி ந்த  மாேதா 
 
470 குடவயி னயிரா வதப்ெப ந் தீர்த்தங் குைடந்தயி ராவத கேணசக் 
        கட ைளத் ெதா ைத ராவேதச் சுரத் க் கட ைளப் பணிந்தவர் சாபத் 
        ெதாடர்பி ம் பாவத் ெதாடர்பி ங் கழிவர் சுராதிபன் களி ெசன்ெனறிேபாய் 
        இடர்ெகட ைவைக ப ந் ெதன் கைரயில் இந்திேரச் சுரன  பணிேவார் 
 
471 இம்ைமயி லற ன் ன்றால் எம்திய பயைன ெயய்தி 
        அம்ைமயின் மகவா னீேர ழ ம்பத மள ம் வானில் 
        ெவம்ைமயில் ேபாக ழ்கி ெவ ப் வந் தைடய ள்ளச் 
        ெசம்ைமயில் விைளேப ாின்பச் சிவகதிச் ெசல்வ ராவார் 
 
        ெவள்ைள யாைனயின் சாபம் தீர்த்த படலம் சுபம் 
        ------------------ 
 

1. 3. தி நகரம் கண்ட படலம் (472- 518) 
 
472  தான வாறிழி கர் கத் த காி சாபம் 
        ேபான வா ைர ெசய் ேமற் மதி ேமல் 
        வான வாறினன் கடம்பா வன  நகரம் 
        ஆன வாற  தைனச்சிற  அறிந்தவா றைறவாம் 
 
473 இன்ன ரம் ளர் ஏழிைச ெயழிஅன்மிடற் றளிகள் 
        கின்ன ரம்பயில் கட்ம்பமா வனத்தினின் கீழ்சார்த் 
        ெதன்னர் ேசகர ென ங்குல ேசகர லக 
        மன்னர் ேசகர னரசுெசய் தி ப்ப  மண் ர் 
 
474 குல  மப்ெப ம் பதியிளங் ேகாக்களில் ஒ வன் 
        நில  மாநிதி ேபால ச் சைன த னியதி 
        பல  மாஞ்சிவ த ம ந் ேத வான் பரன்பாற் 
        றைலைம சான்றெமய் யன்பினான் தனஞ்சயன் என்பான் 
 
475 ெசல்வ மாநக ாி ந் ேமற் றிைசப் லஞ் ெசன்  
        மல்லல் வாணிகஞ் ெசய் தன் வளம்பதி மீள்வான் 
        ெதால்ைல ேயழ்பவக் கடற்கைர ேதாற் வித் த யார் 
        அல்ல றீர்ப்பவன் கடம்பமா வனம் கும் அளவில் 
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476 இரவி கண்மைறந் ேதழ்பாி யிரத ந் தா ம் 
        உர  நீர்க்க ங் கட ல் ழ்ந் ெதாளித்தன னாக 
        இர  நீண்மயங் கி ள்வயிற் றமியனாய் ெம ம் 
        அர  நீர்ச்சைட யண்ண க் கன்பிேனா னாங்கண் 
 
477 வாங்கு நான்ம ப் ேபந்திய மதமைல ெய த்தந் 
        தாங்கி யாயிரங் கரங்களாற் றடவிெயண்  ைச ந் 
        ங்கு காாி  ரத் ெசஞ் சுடெரனச் சூழ்ேபாய் 
        ங்கு காாி  ள க்கிய விமானேனர் கண்டான் 
 
478 அ த்த ைணந்தனன் அவிர்சுடர் விமானமீ தமர்ந்த 
        க த்த ம்பிய கண்டைனக் கண் தாழ்ந் வைக 
        ம த்த ெநஞ்சினா னங்ஙனம் ைவகி ள் கழிப்பான் 
        எ த்த சிந்ைதயி னி ந்தன னி க்குமவ் வி ள்வாய் 
 
479 ேசாம வாரமன் றாதலாற் சுரர்களங் ெகய்தி 
        வாம ேமகைல மைலமக டைலமகன் மலர்ந்த 
        காமர் ேசவ  பணிந்தவன் கங்குல்ேபாற் க தி 
        யாம நான்கி  ம ச்சைன யின் றப் ாிவா 
 
480 அண்டர் வந்த  ம ச்சைன ாிவ  மைனத் ந் 
        ெதாண்டர் அன்பி க் ெகளியவன் சுரர்ெதாழக் க த்த 
        கண்ட னின்ன ட் கண்ணினாற் கண்டன த ற் 
        ண்ட ரம்பயி லன் ைடப் ண்ணிய வணிகன் 
 
481 நான ெமன்பனி ந ம் ன னாயகன் ைசக் 
        கான நல்விைர வ க்க ம் அமரர்ைகக் ெகா த்  
        ஞான ெவண்மதிச் சைடயவன் ேகாயி ன் ஞாங்கர்த் 
        தான மர்ந்த ச் சைனெசய்வான் றங்கணா யகைன 
 
482 வள்ள றன்ைனெமய் யன்பினால் அ ச்சைனெசய் வாேனார் 
        உள்ள வல்விைன யீட்ட ங் கங்கு  ெமா ங்கக் 
        கள்ள மில்லவன் யாைர ங் கண் லன் கண்டான் 
        தள்ள ஞ்சுடர் விமானேமற் றனித் ைற தனிைய 
 
483 ஆழ்ந்த சிந்ைதயன் அதிசய மைடந் ேச வ க்கீழ்த் 
        தாழ்ந்ெத ந்தி  ைகக ந் தைலமிைசக் கூப்பிச் 
        சூழ்ந்  தன்பதிக் ேககுவா ெனா தைல ணிந்  
        வாழ்ந்த வன்பினான் விைடெகா  வழிக்ெகா  வந்தான் 
 
484 க்க டம்ப  களிற்றினான் கிறவழ் ேகாயில் 
        க்க டங்கலர் சிங்கமன் னாெனதிர் கல்வான் 
        திக்க டங்க ங் கடந்தெவந் திகிாியாய் ெந நல் 
        அக்க டம்பமா வனத்திேலார் அதிசயங் கண்ேடன் 
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485 வல்ைல வாணிகஞ் ெசய் நான் வ வழி ேமைலக் 
        கல்ல ைடந்த  ெவங்கதிர் கங்கு ம் பிறப் ம் 
        எல்ைல காணிய கணடனன் இரவிமண் டலம்ேபால் 
        அல்ல ஞ்சுடர் விமான  மதிற்சிவக் குறி ம் 
 
486 மாவ லம் தார் மணி க் கட ளர் வந்தத் 
        ேதவ ேதவைன யிரெவலாம் அ ச்சைன ெசய்  
        ேபாவ தாயினார் யா மப் ெபான்ென ங் ேகாயின் 
        ேம  மீசைன விைடெகா  மீண்டன ெனன்றான் 
 
487  மன்பினான் ெமாழிந்திட க்கெணம் ெப மான் 
        றா  மஞ்ச  கரங்க ந் தைலயில்ைவத் ள்ளம் 
        நீ  மன் றமற் த ேம நிரம்பநீர் ஞாலம் 
        ஆ  மன்னவன் இ ந்தனன் ேபாயினா ன க்கன் 
 
488 ஈட்  வார்விைன ெயாத்தேபா தி ண்மலங் க க 
        வாட்  வார்அவர் ெசன்னிேமன் மலர க் கமலஞ் 
        சூட்  வார்மைற கடந்ததந் ெதால்  விளங்கக் 
        காட்  வாெரா  சித்தராய்த் ேதான்றினார் கனவில் 
 
489 வ ெகாள் ேவ னாய் கடம்பா வனத்திைனத் தி ந்தக் 
        க ெகாள் காடகழ்ந் தணிநகர் காண்ெகன ணர்த்தி 
        அ கள் ஏகினார் க ாிய ராண்டைக கங்குல் 
        வி ம் ேவைலகண் விழித்தனன் பாிதி ம் விழித்தான் 
 
490 கனவிற் றீர்ந்தவ னியதியின் கடன் த் தைமச்சர் 
        சினவிற் றீர்ந்தமா தவர்க்குந்தன் கனாத்திறஞ் ெசப்பி 
        நனவிற் ேகட்ட ங் கனவிற் கண்ட  நயப்ப 
        வினவித் ேதர்ந் ெகாண் ெட ந்தனன் ேமற்றிைசச் ெசல்வான் 
 
491 அைமச்ச ேரா மந் நீபமா வனம் குந் தம்ெபான் 
        சைமச்ச விழ்ந்தெபாற் றாமைரத் தடம்ப ந் ெதாளிவிட் 
        ைமச்ச லர்ந்தெபான் விமானமீ தினி ற் றி ந்ேதார் 
        தைமச்ச ரண்பணிந்  அஞ்ச  தைலயின்ேமன் கிழ்த்தான் 
 
492 அன்  பின்றள்ள ன் வந் த ட்கணீர்த் ேதக 
        என்  ெநக்கிட ேவகி ழ்ந் திைணய க் கமலம் 
        ெபான்  ைனந்ததார் ெமௗ யிற் ைனந்ெத ந்  இைறவன் 
        ன்  நின் ெசாற் பதங்களாற் ேறாத்திர ெமாழிவான் 
 
493 சரண மங்ைகேயார் மங்குைற சங்கர சரணஞ் 
        சரண மங்கல மாகிய தனி தல் சரணஞ் 
        சரண மந்திர வ வமாஞ் சதாசிவ சரணஞ் 
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        சரண ம்பர்க ணாயக பசுபதி சரணம் 
 
494 ஆழி ஞாலேம லாைச ம் அமரர்வான் பதேமல் 
         மாைச ம் ெவ த்தவர்க் கன்றிமண் ணாண்  
        பீைழ ழ்கிவா னரெகா  பிணிபடச் சுழ ம் 
        ஏைழ ேயங்க க் காவேதா ெவந்ைதநின் க ைண 
 
495 சூள தாமைறச் ெசன்னி ம் ெதாடத்ெதாட நீண்ட 
        நீள னீ னக் கன்பில மாயி  நீேய 
        ள வன் தந் ெதங்கு  வ ம் பணிெகாண் 
        டாள ேவெகா க் கானகத் தமர்ந்தைன ெயன்னா 
 
496 சுரந்த வன்பி  கண்வழிச் ெசாாிவேபாற் ெசாாிந்  
        பரந்த வாெறா  சிவானந்தப் பரைவ ட் ப ந்  
        வரந்த வாதெமய் யன்பினால் வலங்ெகா  றம்ேபாந் 
        தரந்ைத தீர்ந்தவன் ஒ சிைற யைமச்சேரா ந்தான் 
 
497 ஆய ேவைலயின் மன்னவ னாைணயால் அைமச்சர் 
        ேமய ேவவலர் ைற ைற ேமவினர் வி ப்பப் 
        பாய ேவைலயி னார்த்தனர் வழிக்ெகா  படர்ந்தார் 
        ேசய காெடறிந் தணிநகர் ெசய்ெதாழின் மாக்கள் 
 
498 வட்ட வாய்மதிப் பிளவின்ெவள் வாய்க்கூாிய நவியம் 
        ட்ட ேதாளினர் யாப் ைடக் கச்சினர் இ ம்பின் 
        விட்ட காெராளி ெமய்யினர் விசிெகாள்வார் வன்ேறால் 
        ெதாட்ட கா னர் வனெமறி ெதாழி ன ரானார் 
 
499 மறி  ேமாைதவண் டரற்றிட மரந்தைல பனிப்ப 
        எறிய ேமாைத  ெமறிபவ ேராைத ம் இரங்கி 
        றிய ேமாைத  ாிந்  ேழாைத  கில்வாய்ச் 
        ெசறி  ேமாைதயிங் கீழ்ப்பட ேமற்படச் ெசறி ம் 
 
500 ஒளி  தாெதா  ேபா ெசந் ேத க ெவா த்  
        ெவளிறில் வன்மரஞ் சிைனயிற் ழ்வெசங் களத் ப் 
        பிளி  வாயவாய் நிணத்ெதா  கு திநீர் ெப கக் 
        களி  ேகா ற மாய்ந் ழ் காட்சிய வைனய 
 
501 வ ைடந்தவண் னமயற் றெவா ம் பழனக் 
        காவ ைடந்தன பறைவவான் கற்பக மைடந்த 
        ேகாவ ைடந்திட ெவா ங்கு ங் கு ம் ேபாற் ெசறிந்  
        மாவ ைடந்தன மா ள வைரக ங் கா ம் 
 
502 இ ணி ரம்பியவனெவலா ெமறிந் ெமய் ணர்ந்ேதார் 
        ெத ணி ைறந்தசிந் ைதயின்ெவளி ெசய் பல் யிர்க்கும் 
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        அ ணி ைறந் பற் ற த்தர ன நிழ லைடந்த 
        க ைண யன்பர்தம பிறப்ெபன ேவெரா ங் கைளந்தார் 
 
503 கைளந்  நீணிலந் தி த்திச்ெசந் ெநறிபடக் கண்  
        வைளந்  நன்னக ெர ப்பெதவ் வாெறனத் ேதறல் 
        விைளந்  தா கு தார்  ேவந்தன்மந் திரேரா 
        டைளந்த ளாவிய சிந்ைதேயா ந்தன னங்கண் 
 
504 ெமய்ய ரன் ேதாய் ேசவ  வியனிலந் தீண்டப் 
        ெபாய்ய கன்றெவண் ணீறணி ேமனியர் திப் 
        ைபயர் நள்ளி ட் கனவில்வந் த ளிய ப ேய 
        ஐயர் வல்ைலவந் த ளினா ரரசுளங் களிப்ப 
 
505 கனவி ம்ெப ங் கட ளர் காண்பதற் காியார் 
        நனவி ம்ெவளி வந்தவர் தைமெயதிர் நண்ணி 
        நிைனவி னின்றதா ளிைறஞ்சிேநர் நின் நல் வர  
        வினவி யாதனங் ெகா த்தனன் ெமய் ணர் ேவந்தன் 
 
506 ெதன்ன ரன்பினில் அகப்ப  சித்தர்தா ன்னர்ச் 
        ெசான்ன வாதி ல் வழிவ  சார் ற் ெறாடர்பால் 
        நன்ன ராலய மண்டபங் ேகா ர நகரம் 
        இன்ன வா ெசய் ெயனவகுத் திம்ெமன மைறந்தார் 
 
507 மைறந்ெத வற்றி  நிைறந்தவர் மலர க் கன்  
        நிைறந்த ெநஞ்சுைடப் பஞ்சவ னிலத் ேமம் பட் ச் 
        சிறந்த சிற்ப ற் லவராற் சிவபரஞ் சுடர்வந் 
        தைறந்  ைவத்தவா றாலய மணிநகர் காண்பான் 
 
508 மைறபயில் ம ம மண்டப ம த்த மண்டப மைழ ைழ வைளவாய்ப் 
        பிைறபயில் சிைகமா மண்டப ம காற் பீ ைக திைசெயலாம் பிளக்கும் 
        பைறபயி னி த்த மண்டபம் விழாக்ெகாள் பன்மணி மண்டபம் ேவள்வித் 
        ைறபயில் சாைல தி மைடப் பள்ளி சூ ைற ேதவர்தங் ேகாயில் 
 
509 வலவயி னிமய வல்  ெபாற் ேகாயின் மாளிைக ய க்கிய மதில்வான் 
        நிலவிய ெகா ய ெந ய சூளிைகவா னிலாவிாி தவளமா ளிைகமீன் 
        குலவிய கு மிக் குன்றிவர் ெசம்ெபாற் ேபா ரங் ெகாண்டல்கண் ப க்குஞ் 
        சுலெவயில் அகழிக் கிடங்குகம் மிய ற் ெறால்வரம் ெபல்ைலகண் டைமத்தான் 
 
510 சித்திர நிைரத்த பீ ைக ம கு ெதற்றிகள் வாணிலாத் ெதளிக்கும் 
        நிலத்தில நிைரத்த விழாவ  தி நிழன்மணிச் சாளர ெவா க்கப் 
        பித்திைக மாடப் ெப ந்ெத க் கவைல பீ சால் ச க்கநற் ெபாதியில் 
        பத்தியிற் குயின்ற மன் ெசய் குன்  ப மணி ேமைடயா டரங்கு 
 
511 அ ந்தவர் இ க்ைக யந்தண ைற  ளரசரா வணங்குல வணிகப் 
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        ெப ந்ெத  நல்ேவ ளாளர்ேப ரறஞ்சால் ெப ங்கு  ேயைனய காிேதர் 
        தி ந்திய பாிமா நிைலக்களங் கழகந் தீஞ்சுைவ யா நான் குண்  
        இரந்தவர்க் க த்  நல்லறச் சாைல யிைனயன பிற நன் கைமத்தான் 
 
512 ணிகயங் கீழ்நீர்க் கூவல்  ேவாைட ெதா குளம் ெபாய்ைகநந் தவனந் 
        திணிமலர்ச் ேசாைல டைவ  யானந் தி நகர்க் கணிெபறச் ெசய்  
        மணிமலர்த் தாேரான் மாளிைக தனக்கம் மாநகர் வடகுண பாற்கண் 
        டணிநகர் சாந்தி ெசய்வ  குறித்தா னண்ணலார் அறிந்தி  ெசய்வார் 
 
513 ெபான்மய மான சைடமதிக் கைலயின் த்த  குத்தனர் அ ேபாய்ச் 
        சின்மய மான தம்ம  யைடந்தார்ச் சிவமய மாக்கிய ெசயல்ேபாற் 
        றன்மய மாக்கி யந்நகர் ஞ் சாந்திெசய் த வ  ம ர 
        நன்மய மான தன்ைமயான் ம ரா நகெரன ைரத்தனர் நாமம் 
 
514 கீட் ைசக் காிய சாத்த ந் ெதன்சார் கீற் ெவண் பிைற தற் களிற் க் 
        ேகாட் ளங் களபக் ெகாங்ைகயன் ைனய ங் குடவயின் ம மைட ைடக்குந் 
        ேதாட் ளந் தண்ணந் ழாயணி ெமௗ த் ேதான்ற ம் வடவயிற் ேறா  
        நீட் ம் ேபாந்தி னிமிர்குழ ெலண்ேடா ணீ ங் காவலா நி வி 
 
515 ைகவைர ெய த்திற் கனவைர கிடந்த காட்சியிற் ெபா ந்ெதாளிர் ேகாயின் 
        ைமவைர மிடற்  ம ைரநா யகைர மர ளி ய ச்சைன ாிவான் 
        ெபாய்வைர மைறயா கமெநறி ெயா கும் ண்ணிய னிவைர யாதி 
        ைசவைரக் காசிப் பதியினிற் ெகாணர்ந்  தலத்தினிற் றாபனஞ் ெசய்தான் 
 
516 உத்தம குலத்  நாற்ெப ங் கு  யர்ந்த ம் இழிந்த மயங்க 
        ைவத்த  மான றக்கு  ன்  மைறவ க் காம  வகுத்த 
        தத்தம ெநறிநின் ெறா கைவ திக ஞ் ைசவ ந் த ம ம் தைழப்பப் 
        ைபத்ெத  திைரநீர் ஞாலேமற் றிலகம் பதித்ெதன நகர்வளம் ப த்தான் 
 
517    அன் ெதாட் டசர னந்நகர் எய்தி  
                          யணிெக  மங்கல மியம்ப 
        என்  ெதாட் ைமக்கு மைனயின்மங் கலநா  
                        ெளய்தினா னி ந் ப் ர ங் 
        குன்  ெதாட் ெடய்தான் ேகாயின் ன் ப் ங்  
                          குைறவில்  சைனவழா ேதாங்கக் 
        கன் ெதாட் ெடறிந்  கனி த் தான்ேபாற்  
                          க ரந் தரசுெசய் நாளில் 
 
518 பவெநறி கடக்கும் பார்த்திவன் கிரணம் பரப்பிளம் பாிதிேபான் மலயத் 
        வசைனப் பயந்  ைமந்தன்ேமன் ஞாலஞ் சுமத்திநாள் பலகழித் ெதா நாள் 
        நவவ  விறந்ேதான் ஆலயத் ெதய்தி நாதைனப் பணிந்  வலஞ்ெசய் 
        வைமயி ன்ப வ ணிழ ெலய்தி ெயான்றிெயான் றாநிைல நின்றான் 
 
        தி நகரம் கண்ட படலம் சுபம் 
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        ------------------ 
 

1. 4. தடாதைகப் பிராட் யார் தி வவதாரப் படலம் (519 -599) 
 
519  கன்னிெயா  பங்கினர் கடம்பவன ெமல்லாம் 
        நன்னகர மான  நவின் ல கீன்ற 
        அன்ைனமக ளாகிமல யத் வச னாகுந் 
        ெதன்னனிைட வந் ைற ெசய்த ைர ெசய்வாம் 
 
520 ம வறம் உவந் தன் வழிச்ெசல நடத் ம் 
        னிதன்மல யத் வசன் ெவன்றி ைன ணான் 
        கனிய த மன்னக  ைணக்குைற ங் காட்சிக் 
        கினியன்வட ெசாற்கட றமிழ்க்கட கந்ேதான் 
 
521 ேவனில் விறல் ேவள்வ வன் ேவட்ைகவிைள மி 
        ஆனமாட வார்கள்பதி னாயிரவர் உள்ளான் 
        வாெனா கு பா வழி வந்ெதா கு சூர 
        ேசனன்மகள் காஞ்சைனைய மன்றல்விைன ெசய்தான் 
 
522 கண் தைல ப்ெபா ம் வந் பணி கற்ேறான் 
        எண்ணில்பல நாண்மகவி லாவ ைம ெயய் ப் 
        பண்ணாிய தானத  மம்பல ம் ஆற்றிப் 
        ண்ணிய நிரம் பாி ேவள்வி ாி குற்றான் 
 
523 ஈறின்மைற கூ ைற ெயண்ணிெயா  ெதாண் ற் 
        றாறிெனா  ன் மக மாற்றவம ேரசன் 
        நா மக ம் ாியி ெனன்பதெநா ப்பின் 
        மா ெமன மற்றதைன மாற்றியி  சாற் ம் 
 
524 நன்ெபா ள் வி ம்பிைன யதற்கிைசய ஞாலம் 
        இன்  மகப்ெப  மகத்திைன யியற்றின் 
        அன்  மகப்ெப தி ெயன்றமரர் நாடன் 
        தன் லம் அைடந்திட  நிம்பநகு தாரான் 
 
525 மிக்கமக ேவள்விெசய் வி ம் ைடய னாகி 
        அக்கண மதற்குாிய யாைவ ம் அைமத் த் 
        தக்கநிய மத் ாிய ேதவிேயா  சாைல 
        க்கன னி ந் மக ேவள்வி ாி கிற்பான் 
 
526 ஆசறம ைறப் லவர் ஆசிாியர் காட் ம் 
        மாச ச டங்கின்வழி மந்திர  தாத்த 
        ஓைசய  தாத்தெசாாி தந்த வ ேவாதி 
        வாசவ னி க்ைகயி ந் ெதாி வளர்ப்பான் 
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527 விசும் நில ந்திைச ம் ேவள்விய சாைலப் 
        பசும் ைக படர்ந்ெதா  படாெமன மைறப்பத் 
        தசும் ப  ெநய்ெபாாி சமித்தேனா  வாேனார்க் 
        கசும் ப  மின்ன தின் ஆகுதி ம த்தான் 
 
528 ஐம் க னநாதிபர மாத்த ைர யாற்றால் 
        ெநய் க நிைறத்தழ னிமிர்ந்  வ  ெமல்ைல 
        ைபம் க வராவணி பரஞ்சுடர் தனிப்ப 
        ைமம் க ெந ங்கணிம வான்மைனவி நாண 
 
529 வள்ளன்மல யத் வச மீனவன் வலத்ேதாள் 
        ள்ளமைன காஞ்சைன சு ங்கிய ம ங்குல் 
        தள்ளெவ  ெகாங்ைகக ட ம்பநிமிர் தீம்பால் 
        ெவள்ளெமாழி கக்காிய ேவற்கணிட னாட 
 
530 இவ் லக மன்றி ல ேக மகிழ் ெவய்தச் 
        ைசவ த லாயின தவத் ைற நிவப்ப 
        ஔவிய மறங்ெகட வறங்கு  க ப்பத் 
        ெதய்வமைற ந் பி திைசப் லன் இைசப்ப 
 
531 ைமம்மலர் ெந ங்கணர மங்ைகயர் ந ப்ப 
        ெமய்ம்மன ெமாழிச்ெசய ன் ேவ படல் இன்றி 
        அம்ம ைர மாநக  ளாரக மகிழ்ச்சி 
        தம்ைமயறி யாதன தைலத்தைல சிறப்ப 
 
532 மார்ந்தர்பயின் வ ெசான் மாநில வைரப்பிற் 
        றீந்தமிழ் வழங்குதி  நாட  சிறப்ப 
        ஆய்ந்ததமிழ் நாடர சளித் ைற ெசய் ம் 
        ேவந்தர்களின் மீனவர் வி த்தைகைம ெயய்த 
 
533 ெநாய்தழ ெலாிக்கட  ேணாற்றபயன் எய்தக் 
        ெகாய்தளி ெரனத்தழல் ெகா ந் ப  குண்டத் 
        ைததவ ழிதழ்க்கமல மப்ெபா  தலர்ந்ேதார் 
        ெமாய்தளிர் விைரக்ெகா  ைளத்ெத வ ெதன்ன 
 
534 விட் லகு சூழியம் வி ங்குசி  ெகாண்ைட 
        வட்டமதி வாய்க்கு  யற்கைறைய மானக் 
        கட் யதி னாற்றிய கதிர்த்தரள மாைல 
        சுட் யதில் விட்ெடா கு சூழ்கிரண ெமாப்ப 
 
535 தீங்குதைல யின்ன த மார்பின்வழி சிந்தி 
        யாங்கிள நிலாெவா கு மாரவட மின்ன 
        ங்குடல் இளம்பாிதி ெவஞ்சுடர் வி ங்கி 
        வாங்குகடல் வித் ம மாைலெயாளி கால 
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536 சிற்றிைட வைளந்தசி  ெமன் கில் றஞ்சூழ் 
        ெபாற்றி  மணிச்சிறிய ேமகைல லம்ப 
        விற்றி  மணிக்குைழ வி ங்கிய குதம்ைப 
        சுற்றி ள் க ந் சி  ேதாள்வ  யாட 
 
537 ெதள்ள த ெமன்மழைல சிந்திவிள ரல் 
        ள்ெளயி ற ம்ப ைல ன் ைடய ேதார்ெபண் 
        பிள்ைளெயன ெவா  பிராயெமா  நின்றாள் 
        எள்ளாிய பல் யி ம் எவ் லகு மீன்றாள் 
 
538 கு ந்தளிர்ெமல் ல க்கிடந்த சி மணி  ரஞ்சதங்ைக குழறி ேயங்க 
        ந ந்தளிர்ேபால் அைசந் தளர் நைடெயா ங்கி மழைலயிள நைக ந் ேதான்றப் 
        பிறந்தெப ம் பயன்ெப ெபான் மாைலம  யி ந்ெதா ெபண் பிள்ைள யானாள் 
        அறந்த  ெநறிநின்ேறார்க் கிகம்ேபாகம் டளிக்கு மம்ைம யம்மா 
 
539 ெசய்யவாய் ெவளிறா  ைண ைலக்கண் க கா  ேசல்ேபால் நீண்ட 
        ைமயவாய் மதர்த்தக ங் கண்பசவா ைதயிரண்  மதியந் தாங்கா 
        ைதயவா ைலவ ந்தப் ெபறா ெப  மகைவெய த் தைணத்தாள் ேமாந்தாள் 
        ய்யவாய் த்தங்ெகாண் ன் ற்றாள் ன்ெபற்ற ேதாைக யன்னாள் 
 
540 பைரயாதி வி ப்பறி  ெதாழிலாகி லகெமலாம் பைடத் க் காத்  
        வைரயா  ைடத் மைறத் த ளியைவ நின் ந்தன் வ  ேவறாய் 
        உைரயாதி மைறகடந்த ெவா தல்வி தி மகளா தித்தற் கிந்தத் 
        தைரயா  மன்னவன்ெசய் தவமி ேவா அதற்குாிய தவந்தான் மன்ேனா 
 
541 கள்ளமா ெநறிெயா கும் ெபாறிகடந்  கரண ெமலாங் கடந்தா னந்த 
        ெவள்ளமாம் பரஞான வ ைடயாள் தன்னன்பின் ெவளிவந் தின்ேறார் 
        பிள்ைளயாய் அவதாித்த க ைண ந்தன் மணாட் தவப் ேப ந் ேதறான் 
        பள்ளமா கடற்றாைனப் பஞ்சவர்ேகா ெனஞ்சகத் வப் பாி  கூர்ந்தான் 
 
542 மகவின்றிப் பலபகல்யான் வ ந்திய ந் தவம் ாிந்ேதன் ைமந்தற் ேப  
        தகவிந்த மகஞ்ெசய்ேதன் அ ெமா  ெபண்மகைவத் தந்த தந்ேதா 
        கவிந்  நிலெவா க வ ெபண்  ைல ன்றாய் கிழ்த்  மாற்றார் 
        நகவந்த ெதன்ேனேயா என் வைக யிலனாகி ந  ெமல்ைல 
 
543 மன்னவநின் றி மகட்கு ைமந்தர் சடங்கைனத் ம் வழா  ேவதஞ் 
        ெசான்ன ைற ெசய் ெபயர் தடாதைகெயன் றிட்  சூட்  வாயிப் 
        ெபான்ைனயா டனக்கிைறவன் வ ம்ெபா ேதார் ைலமைற ம் ந்தி மாழ்ேகல் 
        என்னவரன் அ ளாேலார் தி வாக்கு விசும்பிைடநின் ெற ந்த தன்ேற 
 
544 அவ்வாக்குச் ெசவிநிரம்ப வன் வைக யகநிரம்ப வகல ெமல்லாம் 
        ெமய்வாக்கு மனெமான்ற விழிவாக்கும் னனிரம்ப விமலற் ேபாற்றி 
        ெநய்வாக்கு மகநிரப்பி ெய ந் மைன ெயா ஞ்சாைல நீத்தி ரண்  
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        ைகவாக்கு மியங்க ப்பக க மாட மைன குந்தான் சுழற்கால் ேவந்தன் 
 
545 ரசதிர்ப்ப மங்கலங்ெகாண் ெடதிர்வ வார் கத் வைக வல் ப்ப 
        அரசி க்கு மண்டபம் க் கினிதமர்ந்  கனகமைழ யான்ற ேகள்வி 
        விரசி க்கு மைறயவர்ைகப் ெபய்ெதவர்க்கு மம் ைறயால் ெவ ப்ப நல்கிப் 
        பரசி க்குங் கரதலத்ெதம் பரன்ேகாயி னனிசிறப் ப் பல்க நல்கா 
 
546 சிைறவி மின் சிைறக்கள ஞ் சீத்தி மின் ஏழாண்  ேதயத் தீட் ம் 
        இைறவி மி னயல்ேவந்தர் திைறவி மி னிைறநிதிய மீட்  மாயத் 
        ைறவி மி னறப் ற  மாலய ம் ெப க்குெமனத் ெதாழாைரக் காய்ந்த 
        கைறவி மின் னயில்ேவலான் வள் வைனக் கூய் ரசங் கறங்கச் சாற்றி 
 
547 கல்யாண மணிெமௗ  ேவந்தைர ங் கால்யாப் க் கழல நீத் க் 
        ெகால்யாைன பாிெந ந்ேதர் அரசுாிைம ெதான் ைறயாற் ெகா த் ப் ேபாக்கிப் 
        பல்லா ங் ெகாளகெவனப் பண்டாரந் தைலசிறந்  பசும்ெபான் னாைட 
        வில்லா  மணிக்ெகா ம் ண் ெவ க்ைக த ெலைனப்பல ம் ெவ க்க சி 
 
548 மரபின் வ ெப மங் கலகவிகட் கி நிதியந் கில் ண் பாய்மா 
        காமர்காி பாித்தடந்ேதர் தலாய பலெபா ங் களிப்ப நல்கிக் 
        ேகாம கு களி ங்கச் சுண்ணெமா  ெமண்ெணய்விழாக் குளிப்ப நல்கி 
        மாம ரா நகரன்றி மற் ள நகெரங்கு மகிழ்ச்சி ங்க 
 
549 இவ்வண்ண நகர்களிப்ப விைறமக ங் விைறமக ங் 
        களிப்ெபய்தி இைறவர் ெசான்ன 
        அவ்வண்ணஞ் சாத தல் விைன நிரப்பித் தடாதைகெயன்  
        அைழத் த் ேதவி 
        ெமய்வண்ண மைற ணரா விைறவிதைன 
        ேமைனேபால் ேமனா ேணாற்ற 
        ைகவண்ணத் தளிர்தீண்  வளர்ப்பவிம 
        வான்ேபாலக் களிக்கு நாளில் 
 
550 தி ந்தாத விளங்குதைல யாயேமா  றம்ேபாந்  சிறார்க்குச் சிற்றில் 
        வி ந்தாக மணற்சி ேசா றட் ம்வைர ரங்கிழித்த ேவ ம் வாய்ைவத் 
        த ந்தாத விள ைலவாய் ைவத்த த்தப் பாைலவதனக் களித் ம் ேபாதில் 
        வ ந்தாைத யண்டெமலாஞ் சிற்றி ைழப் பாளாய்க்கு மகிழ்ச்சி ெசய்தான் 
 
551 தீட் வாள் இரணடைனய கண்களிப்பத் ேதாழியர்க்குத் ெதாிய வா க் 
        காட் வா ெளனக்கழங்கு பந் பயின் றம்மைன ங் கற் ப் பாசம் 
        ட் வாண் ேமெலா கீழ் தள்ளெவைம விைனக்கயி  க்கி சல் 
        ஆட் வாள் காட் தல்ேபால் லா னா ணித்திலத்தாம் பைசத்த சல் 
 
552 இம் ைறயாற் றாயர்க்குந் ேதாழியர்க்கு மகத் வைக யீந்தாள் ஆகி 
        அம் ைறயாற் றாைதக்கு மகத் வைக யீவாளா யாத்த வாய்ைமச் 
        ெசம் ைறயா ரண் தனா லீெரட் க் கைல ந் ெதளிந்தா ளந்த 
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        ெமய்ம்மைறயார் கைலயைனத் ம் ேமகைலயா ம ங்கைசத்த விமைல யம்மா 
 
553 ெசால்வாய்ைமக் கைலத்ெதளி  மதிையப் பிளந்தி பாற் ெசா கி யன்ன 
        பல்வாய்ைமக் கடகாிேதர் பாி ைகக்குந் திற மழற் பகழி ர்க்கும் 
        வில்வாள்வச் சிர தற்பல் பைடத்ெதாழி ங் கண் ளைம வி ங்கு ப்பிற் 
        ெசல்வாய்ைமத் திறலரசன் றி மகட்கு சூட் ஞ் ெசய்ைக ண்டான் 
 
554 கவிக்கு மங்கலநாள் வைரய த் த் திைசேதா  டங்கல் ேபாக்கி 
        க ெக தார் மணிெமௗ க் காவலைர வ வித் க் காவல் சூழ்ந்த 
        ெகா யணிமா நகெரங்கும் விழாெவ ப்ப வழகைமத் க் குன்ற மன்ன 
        ெதா ெக ேதாட் சுமதிதி  மணத்தி க்கு ேவண் வன சூழ்ந்  ெசய்தான் 
 
555 மங்கல  ாிய ழங்க மால்யாைன ச்சிமிைச வந்த த 
        கங்ைக தல் ஓன்ப தீர்த் த நிரப்பிக் கதிர் வி ெபாற் கடம்  சித் ப் 
        ங்கவைர மந்திரத்தீ வளர்த்த த ம த்திெயாி ெபான்னாற் ெசய்த 
        சிங்கமணி யாதனத்ைத ேநசித் ப் சித் த் ெதய்வ ேமற்றி 
 
556 தி ைய மதயாைன மிைசைவத்  நகைரவலஞ் ெசய்  சித் 
        த மணியாற் சு ைகயிைழத் தாடகத்தாற் குயிற்றியேதார் ஐவாய் நாகம் 
        ெப மணிநீள் படம்பரப்பி மிைசகவிப்ப வச்சிங்க பீடத் ேதற்றிக் 
        கு மணிவா ணைகமயிைலக் கும்பத் ப் ண்ணியநீர் குளிர வாட்  
 
557 ங்கவர்மந் தாரமைழ ெபாழியவ ந் தவராக்கம் கலத் ெதய்வப் 
        பங்கயெமன் ெகாம்பைனயா ராட னி பன்னியர்பல் லாண்  பாட 
        மங்கல  ாிய ழங்க மைற தழங்க மாணிக்க மகுடஞ் சூட்  
        எங்க ைணப் ெப மாட் க் கரசைமச்சர் பணி ந்தன் னிைறைம நல்கா 
 
558 பாலைனய மதிக்கவிைக மிைசநிழற்ற மதிகிரணம் பரப்பி யன்ன 
        ேகாலமணிக் கவாி ைட யிரட்டமலர் மைழேதவர் குழாங்க ற்றக் 
        காைலயிளங் கதிர்கயிைல தித்ெதனெவண் கடாயாைனக் க த்தில் ேவப்ப 
        மாைல ப் ெபண்ணரைச மங்கல  ாிய ழங்க வலஞ்ெசய் வித்தான் 
 
559 விண்ணா  ெமாழிேகட்ட மகிழ்ச்சி ந் தி மகடன் விளக்க ேநாக்கி 
        உண்ணா  ெப ங்களிப் த் தைலசிறப் ச் சிலபகல்ெசன்ெறாழிய ேமனாட் 
        ண்ணா  ேவன்மங்ைக கு க த்  ந ப்பத்தன் யேமல் ைவத்த 
        மண்ணா  மகட்களித்  வானா  ெபற்றானம் மக  ெபற்றான் 
 
560 விரதெநறி யைடந்தீற் க் கடன்பிற ந் தாைதக்கு விதியால் ஆற்றி 
        அரதனெமல் லைணேமற்ெகாண் லகெமலா ெமா குைடக்கீ ழாள்வா ளானாள் 
        சரதமைற யாய்மைறயின் ெபா ளாயப் ெபா ண்  தானாய்த் ேதனின் 
        இரதெமனப் வின்மண ெமனப்பரம னிடம்பிாியா ெவம்பிராட்  
 
561 மண்ணர சிைறஞ்ச ஞால ம வழி ரந்  மாறன் 
        விண்ணர சி க்ைக ெயய்தப் ெபற்றபின் விைடேயான் உள்ளத் 
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        ெதண்ணர சன்ன ெமன்னத் ெதன்னவ னீன்ற கன்னிப் 
        ெபண்ணர சி ந்  ேநமி ட் ய ெப ைம ெசால்வாம் 
 
562 இன்னிய மியம்  மாக்க ெள ப்பவான் இரவி ேதான்றக் 
        கன்னைலந் ெதன்னப் பள்ளித் யிெலழீஇக் க நீரா த் 
        தன்னிைற மர க் ேகற்ற நியதிமா தான மன்  
        ன்னிய கட ட் ைசத் ெதாழின் த லைனத்  ற்றா 
 
563  திடம்ப  மறிஞ்ர் சூழச் சிவபரன் ேகாயில் ன்னிக் 
        கடம்ப  ைளத்த க்கட் க ம்பிைன மைறவண் டார்க்கும் 
        விடம்ெபாதி கண்டத் ேதைன விதி ைற வணங்கி மீண்  
        குடம்பயில் கு மிச் ெசம்ெபாற் கு மணிக் ேகாயில் நண்ணி 
 
564 அரசிைற ெகாள் ஞ் ெசம்ெபான் அத்தாணி யி க்ைக ெயய்தி 
        நிைறெசற்¢ மடங்க லா  டங்கின நிமிர்ந்  தாங்க 
        விைரெசறி மலர்மீப் ெபய்த வியன்மணித் தவிசின் ேமவித் 
        திைரெசறி ய திற் ெசய்த பாைவ ேபாற் சிறந்  மாேதா 
 
565    அனிந்திைத ய தின் சாயற் கம னி யணங்குங் காதல் 
        கனிந்தபார் மகளி ராய்வந் தைடப்ைபப்ெபாற் களாஞ்சி ேயந்த 
        இனந்திாி ப மக் ேகாயில் இ வ  மைனய ராகிப் 
        ைனந்தெவண் கவாிக் கற்ைற யி ைட ரட்  ச 
 
566   ெச ட ெலயினச் ெசல்வன் ெசன்னிேமற் சுமந்  சாத் ங் 
        க யவிழ் மலாிற் ெபான்னிக் காவலன் குடக்ேகா ேனைன 
        ெக  ேவந்தர் உள்ளார் மிைச மிைலந்த தாமம் 
        அ மிைசச் சாத்திநங்ைக யாைணயா ேறவல்ெசய்ய 
 
567 ைவ ைட வாள ராகி மார் றப் பின்னி யார்த்த 
        ைகயின ராகி யன்ைன ெயன் தன் க ைண ேநாக்குஞ் 
        ெசய் ெமன் றிைமயார் ேநாக்கி ேநாக்குேமற் ெசங்ைக கூப்பி 
        உய்குந ெமனவாய் ெபாத்தி ைழயர்தம் பணிேகட் ய்ய 
 
568 ஆங்கவன் மராடர் ேவந்தன் அவன்க  நாடர் ேவந்தன் 
        ஈங்கிவன் விராடா ேவந்த னிவன்கு  நாடர் ேவந்தன் 
        ஊங்குவன் ேசரன் ெசன்னி வெனனக் ேகாலாற் சுட் ப் 
        பாங்கி  ம ங்குங் காட்டக் கஞ்சுகப் ப வ மாக்கள் 
 
569 ெசந்தமிழ் வட ெலல்ைல ெதாிந்தவர் மைற  லாதி 
        அந்தமில் எண்ெணண் ேகள்வியளந்தவர் சமயமா ம் 
        வந்தவர் றந்ேதார் ைசவ மாதவர் ேபாத மாண்ட 
        சிந்தைன ணர்வான் மாைய வ ெகடச் ெசற்ற ரர் 
 
570 ன்னி ந் தினிய ேதற்  த்தவர் எண்ணி ெயண்ணிப் 



 71

        பன் ைமந் ப்பிற் கால மளந்தறி ப வன் மாந்தர் 
        பின் ன் ேனாக்குஞ் சூழ்ச்சிப் ெப ந்தைகச் சுமதி ேயா ம் 
        இன்ன  தைனய ேகள்வி மந்திரர் யா ஞ் சூழ 
 
571 கற்றறி யந்தணாளர் வி த்திகள் கட ட் டானத் 
        தற்றமில் ைசச் ெசல்வ மறப் ற நடக்ைக ேயைனச் 
        ெசற்றமில் கு கண் மற்  மைமச்சராற் ெறளிந் ம் ெவவ்ேவ 
        ெறாற் விட் ணர்த் ம் ேவ  குைற ண்ேட ெலா த் த் தீர்த் ம் 
 
572 ஆதி த் ேதசத் தா ம் இலக்கண வைமதி யா ஞ் 
        ேசாதைன வைகைம யா ஞ் ெசான்ன  ல வா தித்  
        நீதியி நவற்றாற் கண் த் தவ்வழி நி த்தித் தம்மில் 
        வாதிகள் வாதஞ் ெசய் ங் ேகாட் ன்ேமன் மகிழ்ச்சி கூர்ந் ம் 
 
573 ைப ள பகுவாய் நாகப் பள்ளிேயான் ஆதி வாேனார் 
        ைக ள வ யா லட்ட கடல  தைனத் ம் வாாிப் 
        ெபாய் ள மகலக் கற்ற னித ற் லவர் நாவிற் 
        ெசய் ள விைளவித் ட்டத் தி ச்ெசவி ெதவிட்ட ண் ம் 
 
574 ெதால்ைலநான் மைறேயார் ைசவர் றந்தவர் யார்க்கும் இன்பம் 
        ல்லவா ன ங் ைகப்பப் பாக ற் லவ ரட்ட 
        ல்ைலவான் ைகயினன்ன வ சுைவ ாியா ரல் 
        நல்ல  ண த்தி யன்னார் நாவி ந் த ெசய் ம் 
 
575 எல்லவன் உச்சி நீந்  ெமல்ைலயி னான்கு மா ம் 
        வல்லவர் சூதேனாதி வகுத்த  வா  ேகள்வி 
        ெசால்ல ண் மலர்ந் ேமைன ம தற் ைறமாண் ேகள்வி 
        நல்லவ நயந்  ேகட்  நன்பகற் ேபா  நீத் ம் 
 
576 கைலக்குைர விாிப்பார் என்ன வ ைமயிற் கல்வி ேபாலப் 
        லப்படா ம ங்கு னல்லா ெரந்திப் லவன் ட்  
        அைலத்தி  பாைவ ேபானின் றாடல்ெசய் யாடற் கண் ம் 
        நலத்தகு பாடற் கண்  நல்ல  ணாட்டஞ் ெசய் ம் 
 
577 இன்னிைல ெயா குத் ெதால்ேலார் இயற்றிய த மம் ேவ ம் 
        அந்நிைல நி த் ம் ேவள்வியறம்பல வாக்கஞ் ெசய்ய 
        நன்னிதி யளித் ம் ேவள்வி நடாத்தி ஞ் ெசல்வங் கல்வி 
        தன்னி  கண்க ளாகத் தைழந்திட வளர்க்கு நா ம் 
 
578 ஒப்  தலீ றில்லா ெவா த்திதன் சத்திெபற்ற 
        ப்ெப ந் ேதவ ராேல த்ெதாழி னடாத்  ெமன்  
        ெசப்ப ம் கழன் ெறன்னிற்ெறன்னவன் கன்னியாகி 
        இப் வி ம விற் காக்கும் என்பெதன் ேபைத ைமத்ேத 
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579 வைரெசய் ண் ைலத் தடாதைக மடவரற் பிராட்  
        விைரெசய் தார்  ேவய்ந் தண் குைடம  ேவந்தன் 
        கைரெசய் ல்வழி ேகால்ெசலக் கன்னியாம் ப வத் 
        தரசு ெசய்தலாற் கன்னிநா டாயதந் நா  
 
580 இன்ன வா ைம யவதாித் தி ந்தனள் என்னாப் 
        ெபான்ன வாவினர் ெபறெவறி ெபா ைநகால் ெபா ப்பான் 
        ெசான்னவாய்ைம ேகட் டகங்களி ங்கினர் ெதா  
        மின் வார்சைட னிவேரார் வினா ைர ெசய்வார் 
 
581 தி ந்  நான்மைறச் ெசன்னி ந் தீண் தற் காிதாய் 
        இ ந்த நாயகி யாைவ ம் ஈன்றெவம் பிராட்  
        விாிந்த வன் கூர் தக்க ம் ெவற்ப ம் பன்னாள் 
        வ ந்தி ேநாற்றலா லவர்க்ெகா  மதைலயாய் வந்தாள் 
 
582 மனித்த னாகிய ழியன் மகெளன ங்குத் 
        தனித்த காரணம் யாெதனத் தபனியப் ெபா விற் 
        குனித்த ேசவ க் கன் ைடக் குட னி ய ள்கூர்ந் 
        தினித்த ேதார்கைத ேகண்மிெனன்  எ த் ைர ெசய்வாள் 
 
583 விச்சு வாவசு ெவ ெமா  விச்ைசயன் பயந்த 
        நச்சு வாள்விழி மடந்ைதவிச் சாவதி நாமம் 
        அச்சு வாகத ெமாழியினாள் அம்பிைகக் கன்  
        ைவச்சு வாழ்  மனத்தினா டாைதைய வணங்கா 
 
584 ஐய வம்பிைக தன்ைனயாண் அன்பினால் வழிபட் 
        ய்ய ேவண் ெமன் றாளவ லெகலாம் பயந்த 
        ைதயன் மந்திரந் தைனமக டனக்குப ேதசஞ் 
        ெசய்ய வந்ெநறி ெயா குவாள் ெசப் வாள் பின் ம் 
 
585 இைறவி தன்ைனயா தாிப்பவற் கிம்பாிற் சிறந்த 
        குைறவி னன்னகர் யாெதனக் கூ வான் ேகள்வித் 
        ைறவி ளங்கிேனார் பயில்வ  வாதச ெவன் 
        றைறவ ளம்பதி யவனிேமற் சிவ ர மாமால் 
 
586 ேச  தாங்கு  லகி ட் சிறந்தன சக்தி 
        பீட வி  பத் நான் கவற்றின் ற் பீடம் 
        மாடம் ஓங்கிய ம ைரயா மற்ற  ேபாகம் 
        ம் ேவண் ய சித்தி ம் விைளப்பெதன் ெறண்ணா 
 
587 அல்  ெமல் வா னகர்க்கத வைடப்பின்றிச் சுவர்க்கச் 
        ெசல்வ ரங்கைடந் ைமய ள் சித்தியால் விைனைய 
        ெவல்  வாரதான் ெறந்ைதேயா ைடவர்கள் ேவண்  
        நல்வ ரம்பல வைடந்தனர் நமர்களந் நகாில் 
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588 எம்ைம யாைர ம் யாைவ ம் ஈன்றவங் கயற்கண் 
        அம்ைம யாவேர யாயி  மன்பினா தாிப்ேபார் 
        இம்ைம யாகிய ேபாகம்  ெடண்ணியாங் ெகய்தச் 
        ெசம்ைம யாகிய வின்ன ள் ெசய் ற் றி க்கும் 
 
589 என்ற தாைதைய யிைறஞ்சினாள் அ ச்ைசெகாண்ெட ந்தாள் 
        மன்றன் மாமலர் வல் ேபால் வழிக்ெகா  கானங் 
        குன்ற மா பின் கிடப்ப ன் கு கினா ளன்பின் 
        நின்ற வாதிெயம் பைரய  ணிைறந்தவந் நகாில் 
 
590 அைடந்தி ளம்பி  யாடல்ேபால் ஆடக கமலங் 
        குைடந்  நான்மைறக் ெகா ந்திடங் ெகாண் ைற குறிப்பாற் 
        படர்ந்த ெபான்மைல வல் ையப் பணிந் ெவங் கதிேரான் 
        ெறாடர்ந்த வான்சுறா மதியேம யாதியாத் ெதாடங்கா 
 
591 ெப ம்பக னல் ண் கங்கு  தவப் ெபற்ற  ணிைல தற் பல் ண் 
        அ ம்ெபா  ெயள் ண் சாந்திரா யணமா ைனந் பா னறியநீர் த ப்ைப 
        இ ம் த னிநீர் கா ைவ கர்ந்  மியற்ற ம் பட் னி ற் ம் 
        வரம்  விரா  திங்க  ேநாற்  வா ேமல் வ ஞ்சுறா மதியில் 
 
592 சந்நிதி யைடந்  தாழ்ந் நின் றிளமாந் தளிர க் காஞ்சிசூழ் கிடந்த 
        மின்னிகர் ம ங்குல் இைழயிைட ைழயா ெவம் ைலச் ெசம்மலர்க் காந்தட் 
        ெபான்னிைர வைளக்ைக மங்கலக் க த்திற் ரண மதிக்கைல கத்தின் 
        இன்னிைச யளிசூ ழி ட்குழற் கற்ைற யிைறவிைய யிம் ைற நிைனயா 
 
593 ேகாலயாழ்த் ெதய்வம் பராய்க்கரங் குவித் க்  
                       ெகா ஞ்சுடர்ப் பசுங்கதிர் விளக்கம் 
        ேபால ற் ெபால்லம் ெபாத்  ெபான் னிறத்த ¨ 
                        ேபார்ைவநீத் தவிழ்க  ல்ைல 
        மாைலேமல் க்கிப் பத்தர்பின் கிடப்ப  
                        மலர்க்குழ ேறாய்சுவற் கிடத்திச் 
        ேசைலேநர் விழியாண் மாடகந் திாித் த்  
                         ெதறித்தனன் பண்ணிறிந் திைசப்பாள் 
 
594 ஒளியா லகீன் யிரைனத்  மீன்ேபாற் ெசவ்வி றேநாக்கி 
        அளியால் வளர்க்கு மங்கயற்க ணன்ேன கன்னி யன்னேம 
        அளியால் இமவான் றி மகளா யாவி யன்ன மயில் ைவ 
        ெதளியா மழைலக் கிளிவளர்த்  விைளயாட் டய ஞ் ெசயெலன்ேன 
 
595 அண்டக் குைவெவண் மணற்சி ேசா றாக்கித் தனிேய விைளயா ங் 
        ெகாண்டற் ேகாதாய் ப  ெய த லாகா வக் ேகாகிலேம 
        ெகாண்டற் கு மி யிமயவைர ய வி ெகாழிக்குங் குளிர் த்தால் 
        வண்டற் குதைல மகளிெரா ம் விைளயாட்டய ம் வனப்ெபன்ேன 
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596 ேவத ேமல் ஆனந்த வாய் நிைறந்  விைளயா  
        மாத ரரேச த்தநைக மாேன யிமய மடமயிேல 
        மாத ாிமவான் ேறவிமணி வடந்ேதாய் மார் ந் தடந்ேதா ம் 
        பாத மலர்ேசப் றமிதித்  விைளயாட் டய ம் பாிெசன்ேன 
 
597 யாழியன் ெமாழியா வ்வழி பா  ேயத்தினா ளாகெமய் ள்ளத் 
        தாழிய வன்பின் வைலப்ப  க ைண யங்கயற் கண்மட மாேனார் 
        சூழிய ைழெமல் ளங்குழற் குதைலத் ெதாண்ைடவாய் அகைவ ன் ெறய்தி 
        வாழிளங் குழவி யாகியா லயத்  வந் நின் றாள்வரங் ெகா ப்பாள் 
 
598 இைறஞ்சியஞ் ச த்தா டன்ைனெயம் மன்ைன  
                     யா ேவண் ைனெயன ெவன் ம் 
        நிைறந்தேப ரன்  நின்ன ப் ேபாதி னீங்கலா  
                     நிைலைமதந் த ெளன் 
        றைறந்தன ளின் ம் ேவண் வ ேதெதன்  
                     ற ளவிம் மக  வாகிச் 
        சிறந் வந் ெதன்பால் அ ள்சுரந் தி க்கத்  
                    தி ளஞ் ெசய்ெயனப் பணிந்தாள் 
 
599 சிவபரம் பைர  மதற்குேநர்ந் த ள்வா ெடன்னவர் மன்னனாய் மலயத் 
        வசெனன் ெறா வன் வ மவன் கற்பின் ைணவியாய் வ தியப் ேபா ன் 
        தவமக வாக வ வெலன் றன்  தந்தனள் வந்தவா றி ெவன் 
        வைமயில் ெபாதியத் தமிழ் னி னிவர்க் ேகாதினான் உள்ளவா ணர்ந்தார் 
 
        தடாதைகப்பிராட் யார் தி வவதாரப்படலம் சுபம் 
        ---------------------- 
 

1. 5. தி மணப் படலம் (600-798) 
 
600 தைர கழ் ெதன்னன் ெசல்வத் தடாதைகப் பிராட்  தாேன 
    திைரெசய் நீர் ஞாலம் காத்த ெசயல் சிறி  உைரத்ேதன் ெதய்வ 
    விைரெசய் ம் ேகாைத மாைத விைடயவன் மணந்  பாராண்  
    அரசு ெசய்  இ ந்த ேதாற்றம் அறிந்தவா  இயம்பல் உற்ேறன். 
 
        601 காய் இ ம் பாிதிப் த்ேதள் க  இ ள் உமிப்பச் ேசாதி 
    பாய் இ ம் குைட ெவண் திங்கள் படர் ஒளி நீழல் ெசய்ய 
    மாயி ம் வனம் எல்லாம் ம ைற உலகம் ஈன்ற 
    தாய் இளம் குழவி ஆகித் தனி அரசு அளிக்கும் நாளில். 
 
602 ம ங்கு ேதய்ந்  ஒளிப்ப ெசம்ெபான் வன ைல இ மாப்  எய்தக் 
    க ம் குழல் கற்ைற பானாள் கங்குைல ெவளி  ெசய்ய 
    இரங்கு நல் யாழ் ெமன் தீம் ெசால் இன்னைக எம் பிராட் க் 
    க ம்க  மன்றல் ெசய் ம் ெசவ்வி வந்  அ த்த  ஆக. 



 75

 
603 பனித  மதிக் ெகாம்  அன்ன பாைவையப் பயந்தாள் ேநாக்கிக் 
    குனிதர நிைறயப் த்த ெகாம்பனாய்க்கு இன் ம் கன்னி 
    கனித  ெசவ்வித்  ஆ ம் க  மணப் ேப  இன்  என்னாத் 
    னி த  நீராள் ஆகிச் ெசால் னாள் ெசால்லக் ேகட்டாள். 
 
604 அன்ைன நீ நிைனந்த எண்ணம் ஆம் ெபா  ஆகும் ேவ  
    பின்ைன நீ இரங்கல் யான் ேபாய்த் திைசக ம் ெப நீர் ைவப் ம் 
    என்ன  ெகாற்ற நாட்  மீள் வள் இங்கு இ த்தி என்னாப் 
    ெபான் அவிர் மலர்க் ெகாம்  அன்னாள் ெபா க்கு என எ ந்  ேபானாள். 
 
605 ேதம் பாி ேகாைத மாதின் தி  உளச் ெசய்தி ேநாக்கி 
    ஆம் பாிசு உணர்ந்த ேவந்தர் அைமச்ச ம் பிற ம் ேபாந்தார் 
    வாம் பாி கடாவித் திண் ேதர் வலவ ம் ெகாணர்ந்தான் ைவயம் 
    தாம் பாி அகல வந்தாள் ஏறினாள் சங்கம் ஆர்ப்ப. 
 
606 ஆர்த்தன தடாாி ேபாி ஆர்த்தன  ெமாந்ைத 
    ஆர்த்தன உ க்ைக தக்ைக ஆர்த்தன படகம் பம்ைப 
    ஆர்த்தன ழவம் தட்ைட ஆர்த்தன சின்னம் தாைர 
    ஆர்த்தன காளம் தாளம் ஆர்த்தன திைசகள் எங்கும். 
 
607 ங்கிய ெகாங்ைக யார்த்த கச்சினர் விழி ேபால் ைதப்ப 
    வாங்கிய சிைல ஏறிட்ட கைணயினர் வட்டத் ேதால் வாள் 
    தாங்கிய ைகயர் ைவ ேவல் தளிர்க்ைகயர் பிணாத் ெதய்வம் ேபால் 
    ஒங்கிய வாயத் தா ம் ஏறினர் உடன் அத் திண்ேதர். 
 
608 கிைடப்பன உ ளால் பாைரக் ஈண்  பாதலத்தின் எல்ைல 
    அைடப்பன பரந்த தட்டால் அைடயவான் திைசகள் எட் ம் 
    உைடப்பன அண்டம் உட்  ஒற்றிவான் கங்ைக நீைரத் 
    ைடப்பன ெகா யால் சாாி சுற் வ ெபான் திண்ேதர்கள். 
 
609 ெச வின் மா தண்டம் தாங்கிச் ெசல் ம் ெவம் கூற்றம் என்ன 
    அ வி மா மதநீர் கால வரத்த ெவம் கு தி ேகாட்டால் 
    க வி வான் வயி க் ஈண்  கவி  நீர் ஆயம் காந்  
    ப கிமால் வைர ேபால் ெசல்வ ப உப் ெப ம் தடக்ைகயாைன. 
 
610 ஒ ய வார் திைரயின் அன்ன ஒ ங்கின ேயாக மாக்கள் 
    வ யகால் அடக்கிச் ெசல் ம் மனம் எனக் கதியில் ெசல்வ 
    க ய நீர் ஞாலம் காப்பான் கைட உக வில் ேதாற்றம் 
    ெபா ம் வாம் ரவி ஒன்ேற ேபால்வன ரவி ெவள்ளம். 
 
611 கா ம் க  ெசல் ம் ெசலவினர் க ம் கண் கூற்றம் 
    ேம ம் இைக உண்டாயின் ெவகுண்  ெவம் கண்  மீ ம் 
    பா னர் பகுவாய் நாகப் பல் ம் பில்கு ஆல 
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    ேவ னர் யா ெவன்றி க்கிய கழல்கால் ரர். 
 
612 எண் ைதத்  எ ந்த ரர் இ ளி ேதர் யாைன ெவள்ளம் 
    மண் ைதத்தன பதாைக மாைல ெவண் கவிைக பீ  
    விண் ைதத்தன ண் ளி ெவயில் வி  பாிதி த்ேதள் 
    கண் ைதத்தன ேபர் ஓைத கடல் ஒ  ைதத்த  அன்ேற. 
 
613 ேதர் ஒ  க னப் பாய்மான் ெசல ஒ  ெகாைல ெவண் ேகாட் க் 
    கார் ஒ  ரர் ஆர்க்கும் கைன ஒ  ைனதார்க் குஞ்சி 
    வார் ஒ  கழல் கால் ெசம் கண் மள்ளர் வன் திண் ேதாள் ெகாட் ம் 
    ேபர் ஒ  அண்டம் எல்லாம் பிளந்திடப் ெப த்த அன்ேற. 
 
614 பரந்  எ  ழி ேபார்ப்பப் பகலவன் மைறந்  ந்நீர் 
    கரந்தவன் ேபான்றான் ஆகக் கங்குல் வந்  இ த்த  ஏய்ப்பச் 
    ரந்தி  நிைறய த்தின் ேசாதி ெவண் குைட ம் ேவந்தர் 
    நிரந்த ண் வயிர வா ம் நிைறநிலா எறிக்கும் மன்ேனா. 
 
615 ேதர் நிைர கனலாய்ச் ெசல்லப் பாிநிைர திைரயாய்த் ள்ள 
    வார் ரசு ஒ யாய்க் கல்ல வாள் கலன் மீனாய் ெகாட்பத் 
    தார் நிைர கவாிக் கா  ைரகளாய் த ம்ப ேவழம் 
    கார் நிைர ஆகத் தாைன கடல் வழிக் ெகாண்ட  அன்ேற. 
 
616 கள் அவிழ் ேகாைத மாதர் எ த்  எறி கவாிக் கா  
    ள்ள அந்தணர் வாயாசி ஒ  றந் வன்றி ஆர்ப்ப 
    ெதௗ¢ விளி அ த கீத ஒ  றந்  இரண்  விம்ம 
    வள்ைள வார் குைழ எம் அன்ைன மணித் திண் ேதர் நடந்த  அன்ேற. 
 
617 மீனவன் ெகா ம் கான ெவம் க் ெகா ம் ெசம்ெபான் 
    மான வில் ெகா ம் வண்ண மயில் தைழக் கா ம் ேதாட் ப் 
    பால் நலம் க ம் கண் ெசவ்வாய் ெவண்ணைக பசும் ேதாள் நிம்பத் 
    ேதன் அலம் பலங்கல் ேவய்ந்த ெசல்வி ேதர் ம ங்கில் ெசல்ல. 
 
618 மைற பல கம் ெகாண்  ஏத்தி வாய் த மாறி எய்ப்ப 
    நிைற பரம்பைர நீ எங்கள் நி பர் ேகான் மகளாய் ைவயம் 
    ைற ெசய்  மாசு தீர்ப்பாய் அ யேனன் கத்  மாசும் 
    குைற என நிழற் ம் திங்கள் ெகாள்ைக ேபால் கவிைக காப்ப. 
 
619 அம் கயல் ேநாக்கி மான்ேதர் அணித்  ஒ  தடம் ேதர் ஊர்ந்  
    ெவம்கதிர் வியாழச் சூழ்ச்சி ேமம்ப  சுமதி என்ேபான் 
    நங்ைக தன் குறிப்  ேநாக்கி நாற்ெப ம் பைட ம் ெசல்லச் 
    ெசம் ைகயில் பிரம்  நீட் ச் ேசவகம் ெச த்திச் ெசல்ல. 
 
620 அலகினால் க விச் ேசைன ஆழ்கடல் அைனத் ம் தன்ேபால் 
    மலர்தைல உலகம் அன்றி மகபதி உலகம் ஆதி 
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    உலக ம் பிற ம் ெசல்ல உலப்பிலா வ ய  ஆக்கித் 
    திலக வாண் தலாள் மன்னர் தி எலாம் கவரச் ெசல்வாள். 
 
621 கயபதி ஆதி ஆய வட லக் காவல் ேவந்தர் 
    யவ  அடங்க ெவன்  ைழக்ைகமான் ரவ மான்ேதர் 
    பயன் மதி தல் ேவல் உண்கண் பாைவயர் ஆயம்ஓ  
    நயம  திைற ம் ெகாண்  திைசயின் ேமல் நாட்டாம் ைவத்தாள். 
 
622 வார் கழல் வலவன் ேதைர வ ய கால் உைதப்ப ந்நீர் 
    ஊர் கலன் ஒப்பத் ண்ட உம்பர் ேகான் அனிகத்  எய்திப் 
    ேபார் விைளயா  ன்னர் ரந்தரன் இைலந்த ம்ைபத் 
    தார் விழ ஆற்றல் சிந்தத் த க்கு அழிந்  அகன்  ேபானான். 
 
623 இைழ இைட ைழயா வண்ணம் இைட இற ஈங்கு ெகாங்ைகக் 
    குைழ இைட நடந்  மீ ம் ெகாைலக்கணார் கு ம் தான 
    மைழ கவிழ் கடாத்  ெவள்ைள வாரண மா ம் ேகா ம் 
    தைழ கதிர் மணி ம் ெதய்வத் த க்க ம் கவர்ந்  மீண்டாள். 
 
624 இவ்வா  மற்ைறத் திைசக் காவலர் யாைர ம் ேபாய்த் 
    ெதவ் ஆண்ைம சிந்தச் ெச ச் ெசய்  திைற ம் ைகக்ெகாண்  
    அவ்வா  ெவல்வாள் என ன்  அரண் அட்ட ேம க் 
    ைகவார் சிைலயான் கயிைலக் கிாி ேநாக்கிச் ெசல்வாள். 
 
625 ச க்கும் ரவித் தம் ேதர் உைடத் தம் பிராட்  
    க க்கும் பல ாியம் ைகவைர ெதய்வத் திண்ேதர் 
    வ க்கும் பாி மள்ளர் வழங்கு ஒ  வாங்கி ேநேர 
    ஒ க்கும் ப  கிட் னள் ஊழிேதார் ஓங்கு ஓங்கல். 
 
626 வானார் கயிைல மைலயான் மகள் தன்ைன நீத் ப் 
    ேபானாள் வந்தாள் என்  அ விக் கண் ன க்கு அந்நீர் 
    ஆனா ஒ யால் அைன வா என்  அைழத் தன் ேதசு 
    தான நைகயால் தழீஇ எதிர் ஏற்பச் ெசன்றாள். 
 
627 கிட் ப் ெபா ப்ைபக் கிாிேயா  கிாிகள் தாக்கி 
    ட் ப் ெபா தால் என ேவழ ழங்கிப் பாயப் 
    ட் ல் றத்தார் மறத்தார் கைண ட்  இல்லார் 
    வட் த்  உ  ேம  என ஆர்த்  வைளந்  ெகாண்டார். 
 
628 ஓ த் தி மா மைலக் காவலர் உம்பர் ஆர்க்கும் 
    நாதிப் பணிதற்கு அாி  ஆகிய நந்தி பாதம் 
    கூ ப் பணிந்  இத்திறம் கூற ம் ெகாற்ற ஏனம் 
    ேத க் கிைடயான் உளம் ேதர்ந்தன நந்தி எந்ைத. 
 
629 ெவன்றிக் கணத்ைத வி த்தான் கனன் மீ  ெபய்த 
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    குன்றிக் கணம் ேபால் சுழல் கண்ணழல் ெகாப்பளிப்பச் 
    ெசன்றிக் கைனய ெமாழியாள் ெப ம் ேசைன ஓ ம் 
    ஒன்றிக் கட ம் கட ம் ெபா  ஒத்த  அன்ெற. 
 
630 சூலம் கண் ம ப் பைட ேதாமரம் ேநமி பிண்  
    பாலங்கள் க க் கைட வாள் பைட தண்டம் நாஞ்சில் 
    ஆலம் கவிழ் கின்ற அயில் பைட சி ஊழிக் 
    காலம் க க்கும் கடல் ேபான்ற களமர் ஆர்ப் . 
 
631 எறிகின்றன ஓச்சுவ எய்வன ஆதி ஆகச் 
    ெசறிகின்றன பல் பைட ெசந் நிறப் ண்ணீர் ழ்கிப் 
    பறிகின்றன ம் பிைழக் கின்றன ம் பட் த் தாக்கி 
    றி கின்றன ம் யன்றார் விைனப் ேபாகம் ஒத்த. 
 
632 ெதாிசிக்க வந்த சில ேதவர் சிைறப் ள் ஊர்தி 
    ெவ விப் பறந்த ஒழிந்ேதார் விலங்கு ஊர்தி மானம் 
    க விப் பைடயால் சிைதப் பட்டன கலன் ஊர்தி 
    கு திப் ன க்கு அ  ெகாற்றைவ உண்ட  என்ன. 
 
633 ெபா  கின்ற  கண்  இச் சாதரர் ேபாகம்  
    த கின்றவைனத் ெதாழ வான் ெநறி சார்ந்  ேநேர 
    வ கின்றவர் ேவ  வழிக் ெகா  ேபாவர் அன் க்கு 
    உ கின்ற தளிர் ெமல் அ யா ெரா  ற்ற அஞ்சா. 
 
634 திங்கள் பைட ெசம் கதிேரான் பைட சீற்றம் ஏற்ற 
    அங்கிப் பைட தீம் னல் ஆன் பைட நார சிங்க 
    ங்கப் பைட சிம் ண் ெந ம் பைட சூைறச் ெசல்வன் 
    ெவம் கண் பைட பன்னக ெவம்பைட மாறி விட்டார். 
 
635 ெகாட் ற்  அமரா மிக் ெகாள்ைகயர் தம்மின் நந்தி 
    நட்  உற்றவர் ைகப் பைட ள் பட ஞான ர்த்தி 
    ெபட் ற்  அ ள வ ம் எங்கள் பிராட்  ெவய்ய 
    கட் ற்  அரவில் கைண மாாிகள் ஊற்றி நின்றாள். 
 
636 ைகயில் பைட அற்றனர் கல் பைட ெதாட்  ரர் 
    ெமய்யில் ப க என்  வி க்கு ன் ரக் கன்னி 
    ெபாய்யில் ப  ெநஞ்சுைடயார் தவம் ேபால மாய 
    ெநற்றியில் ப  வச்சிர ேவைல நிமிர்த்  சி. 
 
637 ண்டம் படேவ ணித்  அக்கண ரர் தம்ைமத் 
    தண்டம் ெகா  தாக்கினள் சாய்ந்தவர் சாம்பிப்ேபானார் 
    அண்டங்கள் சரா சரம் யாைவ ம் தாேன ஆக்கிக் 
    ெகாண்  எங்கு நின்றாள் வ  கூற வரம்பிற்  ஆேமா. 
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638 பைட அற்  விமான ம் பற்  அற அற் ச் சுற் ம் 
    ெதாைட அற்  இகன் ண்  எ  ேதாள் வ அற் ச் ெசற்றம் 
    இைட அற்  ர நைக அற்ற அடல் ஏ  ேபா ம் 
    நைட அற்  அைடவார் நிைல கண்டனன் நந்தி அண்ணல். 
 
639 உைடயான் அ  தாழ்ந்  இைவ ஓத ம் ஓத நீத்தச் 
    சைடயான் இள வாண் நைக ெசய்  த மச் ெசம்கண் 
    விைடயான் சிைலயான் இகல் ெவன்றி விைளக்கும் ெதய்வப் 
    பைடயான் எ ந்தான் அமர் ஆ ய பாாில் ெசன்றான். 
 
640 ேமவி ஆக அப் பார் இைடப் பாாிட ரைர அமர் ஆ  
    ஓவிலா வ  கவர்ந்த  மன்றினி உ த்  எவர் எதிர்ந்தா ம் 
    தாவிலா வ  கவர ம் மடங்க ன் தளிப் பிணா என நிற்கும் 
    ேதவியார் தி  உ வ ம் ேசவகச் ெசய்ைக ம் எதிர் கண்டான். 
 
641 ஒற்ைற வார் கழல் சரண ம் பாம்பைசத்  உ த்தெவம் த் ேதா ம் 
    ெகாற்ற வாள் ம க் கர ம் ெவண் நீறணி ேகால ம் ல் மார் ம் 
    கற்ைற ேவணி ம் தன்ைனேய ேநாக்கிய க ைண ெசய்தி ேநாக்கும் 
    ெபற்ற தன் வலப் பாதிையத் தடாதைக பிராட் ம் எதிர் கண்டாள். 
 
642 கண்ட எல்ைலயில் ஒ  ைல மைறந்த  க த்தில் நாண் மடம் அச்சம் 
    ெகாண்ட ைமந்திடக் குனிதா மலர்ந்த ம் ெகாம்பாின் ஒசிந்  ஒல்கிப் 
    பண்ைட அன்  வந்  இைற ெகாளக் க ம் குழல் பார ம் பிடர் தாழக் 
    ெகண்ைட உண் கண் ம் றவ  ேநாக்க மண் கிைளத்  மின் என நின்றாள். 
 
643 நின்ற ெமன் ெகா க்கு அகல் விசும்  இைட அரன் நிகழ்த்திய தி மாற்றம் 
    அன்  அறிந்த தறிவான் ஆம் சுமதி சீற  பணிந்  அன்னாய் இக் 
    ெகான்ைற அம் சைடய குழகேன நின்மணக் குழகன் என்ற ம் அன்  
    ன்ற நின்றவள் பார்த்  அ ள் சிவ பரம் ேசாதி மற்  இ  கூ ம். 
 
644 என்  ெதாட்  நீ திைசயின் ேமல் சயம் குறித்  எ ந்  ேபாந்தைன யா ம் 
    அன்  ெதாட் ம் ம ைர விட்  உைன விடா  அ த்  வந்தனம் உன்ைனத் 
    ெதான்  ெதாட்ட நான் மைற உைர வழிவ ம் ேசாம வாரத் ஓைர 
    நன்  ெதாட்ட நாண் மணம் ெசய வ ம் நின் நகர்க்கு நீ ஏகு என்றன். 
 
645 என்ற நாதன் ேமல் அன்ைப ம் உயிைர ம் இ த்தி ஆயம் சூழக் 
    குன்றம் அன்ன  ஓர் ேமல் ெகா  ாி ம் குைரகடல் என ஆர்ப்ப 
    நின்ற ெதய்வ மால் வைரக ம் ண்ணிய நீத்த ம் நீத்  ஏகி 
    மன்றல் மா ம ரா ாி அைடந்தனள் மதிக் குல விளக்கு அன்னாள். 
 
646 மங்ைக நாயகி மங்கலம் எதிர் ெகாள வந்  வான் இழிச் ெசல்வம் 
    ெபாங்கு மாளிைக குந்தனள் ஆக ேமல்  மணத்திறம் தீட்  
    எங்கும் ஓைல உய்த்  அைமச்சர் மங்க விைன இையவன அைமக்கின்றார் 
    அங்கண் மா நகர் எங்க ம் க  ரசு ஆைனேமல் அைறவித்தார். 
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647 கன்னி தன் மண ரசு அைறத ம் க நகர் உைறபவர் கைர ெகடத் 
    ன்னிய உவைகயர் கட ைளத் ெதா ைகயர் உடலம் கிழ்  எழப் 
    பன்னிய தியினர் இயல் எழி ன் மகளிைர அழகு ெசய் பாிசு என 
    இன்னிய எழில் வள நகர் எலாம் ெசயல்விைன அணிெபற எழில் ெசய்வார். 
 
648 ேகாைத ஒ ம் பாி சந்தனக் குப்ைப கைளந்தனர் சுவார் 
    சீதள ெமன்பனி நீர்கள் ய்ச் சிந்தின ழி அடக்குவார் 
    மாத ம்ைமந்த ம் இைறமகள் மன்றல் மகிழ்ச்சி மயக்கினால் 
    காதணி குைழ ெதா  கண் ைக கழல்வன ெதாிகிலர் ெதாழில் ெசய்வார். 
 
649 மங்கலம் என்  என வின வார் வ மதி நாள் என உைர ெசய்வார் 
    தங்கைள ஒல்ைல தழீ இக் ெகால்வார் தாங்க  ேமாைக தைலக் ெகாள்வார் 
    திங்களின் எல்ைல ம் ஆ  நாள் ஆ  உகம் என்  ெச த் வார் 
    நங்ைக அ ம் க  காண ேவா த்தன ேதாள்கள் நமக்கு என்பார். 
 
650 பித்திைக ெவள்ைள க்குவார் ெபட்  உ வார்க ம் ெபட்  உறச் 
    சித்திர பந்தி நி த் வார் ெதற்றிகள் குங்குமம் நீ  வார் 
    வித்திய பா ைக ெமன் தைழ விாிதைல நீர் நிைற ெபான் குடம் 
    பத்தியின் ேவதி நிரப் வார் ேதாரணம் வாயில் பரப் வார். 
 
651 நீள் இைட மணி ம கு எங்க ம் ெந  நைடக்காவணம் நாட் வார் 
    பாைள ெகாள் க கு சுைவக் கைழ ப க் குைலவாைழ ஒ க்குவார் 
    ேகாள் நிைற ெகாண்  என வா கள் ேகாத்  அணிவார் இைசக் ெகா  நிைர 
    வாள் அாி எ பாி அ பட மத்திைக நிைர என ைவப்பர் ஆல். 
 
652 ெவா  தண்பனி சிந் வார் ெபாாி ஒ  ெபான்சுணம் சுவார் 
    பாைவ விளக்கு நி த் வார் ைபந்ெதாைட பந்தாின் ஆற் வார் 
    ஆவணம் என்ன வயிர்ப் ற அணி ம கு எங்க ம்அரதனக் 
    ேகாைவ ம் மரகத மாைல ம் ேகாப்  அைம ஆர ம் க்குவார். 
 
653 அ காி சிந் ரம் அப் வார் அழல் மணி ஓைட மிைலச் சுவார் 
    க  நைட இ ளி க த்  அணி கால் அணி கலைன தி த் வார் 
    சுடர் வி  ேதர் பாி ட் வார் ெதாைட ஒ  கவாிகள் க்குவார் 
    வ வ  ெபான்கல நவமணி மங்கல தீபம் இயற் வார். 
 
654 பைழயன கலைன ெவ ப்பர் ஆல் தியன பணிகள் பாிப்பர் ஆல் 
    குைழ பனி நீர் அைள குங்குமம் குவி ைல ைதபட ெம குவார் 
    ெம கிய ரம் லர்த் வார் விைரப  கைலைவகள் அப் வார் 
    அழகிய கண்ண  ேநாக்குவார் ைமந்தைர ஆகுலம் ஆக்குவார். 
 
655 அஞ்சனம் ேவல் விழி தீட் வார் ஆடவர் மார்  இைட நாட் வார் 
    பஞ்சுகள் பாதம் இ த் வார் பாி ர மீ  இ த் வார் 
    வஞ்சியர் ேதறல் அ ந் வார் ம ங்கு குறளாட வ ந் வார் 
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    ெகாஞ்சிய கனிெமாழி கழ வார் கு ெவா  குரைவகள் குழ வார். 
 
656 கின்னர மி னம் எனச் ெசல்வார் கிைள ெக  பாண் ஒ  விற யர 
    கன்னியர் அரைச வணங்குவார் க மணம் எய் ம் களிப்பினால் 
    இன்னிைச யாெழா  பா வார் ஈந்தன கில் விாித்  ஏந் வார் 
    ெசன்னியின் மீ  ெகாண்டா வார் ேதறைல உண்  ெச க்குவார். 
 
657 மன்னவர் மகளி ம் மைறயவர் மகளி ம் வந்  ெபான் மாைலையத் 
    ன்னினர் ேசாபனம் வின வார் ேதாைக தன் மணி அணி ேநாக்குவார் 
    கன்னிதன் ஏவலர் சிய காசைற கர்ப் ர வாசெமன் 
    ெபான்ன ம் கலைவயின் ெமய் எல்லாம் ைதபட வளன் ஒ ம் ேபாவர் ஆல். 
 
658 அம் கனகம் ெசய் தசும்பின வாைட ெபாதிந்தன ேதா  அவிழ் 
    ெதாங்கல் வைளந்தன மங்ைகயர் ள்ளிய கவாியின் உள்ளன 
    கங்ைக ம் வாணி ம் ய ைன ம் காவிாி ம் பல ைற ெதா ம் 
    மங்கல ாிய மார்ப்பன மதமைல ேமலன வ வன. 
 
659 அங்கு அவர் மைன ெதா ம் மணவிைன அ கிய ழனியர் என மைறப் 
    ங்கவாின் இ ண அ சுைவ ேபானக ம விைன ாிகுவார் 
    இங்கு அ வனப  அ க க்கு என அதிகைள எதிர் பணிகுவார் 
    சங்கரன் அ யைர எதிர் ெகாள்வார் சபாிைய விதி ைற ாிகுவார். 
 
660 இன்னண நகர் ெசயல் அணி ெசய இைண இ  மணமகன் மணவிைனக் 
    கன்னி ம் அைனயவள் என் இனிக் க நகர் ெச ம் எழில் வளைனயாம் 
    என்ன அாிய நகர் ெசயல் எழில் இைண என உைர ெசய்வ  எவன் இதன் 
    ன் இைற மகள் தமர் மண அணி மண்டப விைன ெச ம் ைற ெசால்வாம். 
 
661 க வி வான் கில் ஊர்திையப் ெபா த நாள் கைல மதி ம மாட்  
    ெச வில் வாங்கிய விமான மாைலகள் எனத் ெதய்வத வைர எல்லாம் 
    ம வி அந்நகர் ைவகிய தம் இைற மடமகள் தைம காண்பான் 
    வி நின்  என நட்டனர் எட்  வான் ெதா  நிைல ெந ம் ேதர்கள். 
 
662 பளிக்கின் ஏ  உயர் களி  ெசய்  அைமத்த ெபான் ப ய  பசும் ேசாதி 
    ெதௗ¤க்கும் நீலத்தின் ஆளிகள் நிைர மணித் ெதற்றிய  உற்ேறார் சாய் 
    ெவளிக்குள் ஆ ய ஓவியப் பாைவ ேபால் மிளிர் பளிங்கால் ேசாதி 
    தளிர்க்கும் பித்தியத் இைட இைட மரகதச் சாளரத் அ  மாேதா. 
 
663 பல் உ ச் ெசய்த பவளக் கால் ஆயிரம் பைடத்  இந்திர நீலக் 
    கல் உ த்தைலப் ேபாதிய தடாகக் கவின் ெகா த்தரேமல 
    தல் உ க்கிய ெசம் மணித் லாத் அதால டற் பசும் திங்கள் 
    வில் உ க்கு அகன் மாடம் ஆகிய ேவள்வி மண்டபம் ெசய்தார். 
 
664 த்தில் பாைள ெசய்  அவிர் மரகதத்தின் ஆன் ெமாய்த்த பாசிைல ப்பின் 
    ெகாத்தில் தீம் பழம் ெவண் ெபானால் ேகாழைர குயின்ற கம் உந் ப் பின் 
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    ெதாத்தில் ங்கு ச் ெசம் ெபான்னால் ப க்குைல க்கிப் ெபான்னால் தண்  
    ைவத் ப் பாெசாளி மரகத ெநட் ைல வாைழ ம் நிைர வித்தார். 
 
665 பித்தி மாதவி சண்பகம் பாதிாி பிற ம் மண்டபம் சூழப் 
    பத்தியா வளர்த் தளிகள் வாய் திறந்  பண் பாட இன் ம க் காலத்  
    தத்தியாய் மணம் கவர்ந்  சாளரம் ெதா ம் தவழ்ந்  ஒ கு இளம் ெதன்றல் 
    தித்தியா நிற்கும் ம த் ளி ெதௗ¤த்திட ெசய்தனர் உய்யானம். 
 
666 ேவள்விச் சாைல ம் ேவதி ம் குண்ட ம் ேமகைல ஒ  ெதால் ல் 
    ேகள்விச் சார் பினால் கண்  கண்ணா  விைட கிளர் சுடர் சீவற்சம் 
    நீள் வில் சாமரம் வலம் ாி சுவத்திக நிைரகுடம் என எட்  
    வாள் விட்  ஓங்கும் மங்கலம் ெதாழில் ெசய் ெபாறி வைகயினால் நி மித்தார். 
 
667 மணம் ெகாள் சாந்ெதா  குங்குமப் ேபா  அளாய் மான் மதம் பனி நீர் ேதாய்த்  
    இணங்கு ேச  ெசய் தி நிலம் தடவி வான் இரவி மண்டலம் நாணப் 
    பணம் ெகாள் நாகமா மணிவிளக்கு இ ைக ம் பாைவகள் எ த்  ஏந்தக் 
    கணம் ெகாள் தாரைக என நவ மணி குயில் கம்பலம் விதானித்தார். 
 
668 ெசம் ெபான் ேகாயில் ன் ேசண் ெதா  காவணம் திைச எலாம் வி ங்கச் ெசய் 
    தம் ெபான் ப ைக பாண் ல் வாய் ைளத் த் ெதௗ¤த்  அம் யத் அவன் ஆதி 
    உம்பர் ஏற்ற ெபான் கம்பல ேமல் விாித்  உள் றத் தவிசில் இட் த் 
    ம்ைப தாழ் சைட ஆன்  அமர்க்கு ஆடனம் சூழ விட்  அதன் நாப்பண். 
 
669 கற்பகத் த  வயிரவாள் அாிப் பிடர் க வப் ெபான்குற  ஏற்றி 
    எற்ப ம் கிரால் குடம் ச ரமா இயற்றிய எ த்தத் ண் 
    வில் ப ம் பளிக்குத் தரம் ப்பினால் விடங்க ேமல் நிைல ன்றாப் 
    ெபாற்ப ல் வழி விமானம் பல் மணிகளால் ெபா யச் ெசய்  உள் ஆக. 
 
670 அங்கம் ஆ ேம கால் களாய் தல் எ த்  அம்ெபான் பீ ைக ஆகித் 
    ங்க நான் மைற ல்கேள நித்திலம் ெதா த்  அைசத் தாம்  ஆகி 
    எங்கண் நாயகன் எம் ெப மாட்  ஓ  இ ப்பதற்கு உ க் ெகாண்  
    தங்கினால் என நவமணி குயின்ற ெபான் தவிச  சைமத்திட்டார். 
 
671 ரந்தரன் த  கற்பகம் ெபாலந் கில் ண் த ய நல்கச் 
    சுரந்த ம் ெபறல் அ த ைம வைக அ  சுைவ உணா தலாகப் 
    பரந்த ெதய்வவான் பயப்பச் சிந்தாமணி பற்பல ம் சிந்தித்  
    இரந்  ேவண் வ தரத்தர இட் னார் இந்திர நகர் நாண. 
 
672 ெதன்னர் ேசகரன் தி மகள் தி மணத் தி கம் வரேவற்  
    மன்னர் வந்  எதிர் ெதா  ைகக் ெகாண்  தம் மணி  இைச ஏற்றி 
    அன்ன வாசகம் ேகட்டனர் ெகாணர்ந்  அவர்க்கு அ ம் கலம் கில் நல்கி 
    ன்னர் ஈர்த்  எ  களிப்  உற மனத்தி ம் ந்தினர் வழிக் ெகாள்வார். 
 
673 ெகாங்கர் சிங்களர் பல்லவர் வில்லவர் ேகாசலர் பாஞ்சாலர் 
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    வங்கர் ேசானகர் சீனர்கள் சா வர் மாளவர் காம்ேபாசர் 
    அங்கர் மாகதர் ஆாியர் ேநாியர் அவந்தியர் ைவதர்ப்பர் 
    கங்கர் ெகாங்கணர் விராடர் கண் மராடர்கள் க நடர் கு நாடர். 
 
674 க ங்கர் சாவகர் கூவிளர் ஒட் யர் கடாரர்கள் காந்தாரர் 
    கு ங்கர் ேககயர் விேதகர்கள் ெபௗரவர் ெகால்லர்கள் கல்யாணர் 
    ெத ங்கர் கூர்ச்சரர் மச்சர்கள் மிேலச்சர்கள் ெசஞ்ைசயர் தல் ஏைன 
    லம் ெகாள் மன்ன ம் ைற ெதா ம் இைடந்  பார் ைத பட வ கின்றார். 
 
675 இத்தைகப் பல ேதய மன்னவர்க ம் எள் இடம் ெபறா  ஈண் ப் 
    ைபத்த ஆழிேபால் நிலமகள் கு இறப் பரந்த தாைனயர் ஆகித் 
    தத்த நாட்  உள பலவைக வளன் ஒ ம் தழீஇப் பல ெநறி ேதா ம் 
    ெமாய்த்  வந்தனர் ெசழியர் ேகான் தி மகள் ரசு அதிர் மண ர். 
 
676 வந்த காவலர் உைழயர் ெசன்  உணர்த்தினர் வ க என வ கு உய்ப்பச் 
    சந்த வாளாிப் பிடர் அைண மீ  அறம் தைழத்  அ ள் ப த்  ஓங்கும் 
    கந்த நாள் மலர்க் ெகாம்பிைனக் கண்  கண் களிப்  உற த்தாமம் 
    சிந்த ழ்ந்  அ ள் சுரந்திடத் ெதா  ேபாய்த்தி ந்  தம் இடம் க்கார். 
 
677 வைர வளங்க ம் றவினில் வளங்க ம் ம தத் தண் பைண ேவ த் 
    தைர வளங்க ம் சலதி வாய் நைடக்கலம் த  வளங்க ம் ஈண்  
    உைர வரம்  அற மங்கலம் ெபா ந்த  இவ் ாினில் நால் ேவதக் 
    கைர கடந்தவன் தி மணம் ெசயவ  காட்சிையப் பகர்கின்ேறன். 
 
678 ஏக நாயகி மீண்டபின் ஞாட்பிகந்  இரசத கிாி எய்தி 
    நாக நாயக மணி அணி சுந்தர நாயகன் உயிர்க்கு எல்லாம் 
    ேபாக நாயகன் ஆகிப் ேபாகம் ாி ணர்ப்  அறிந்  அ ணந்தி 
    மாக நாயகன் மால் அயன் உ த்திரர் வரவின் ேமல் மனம் ைவத்தான். 
 
679 சங்கு கன்னைன ஆதிய கணாதிபர் தைம வி த்  தனன் அன்னார் 
    ெசம் கண் ஏற்றவர் மால் அயன் தல் ெப ம் ேதவர் வான் பதம் எய்தி 
    எங்கள் நாயகன் தி மணச் ேசாபனம் இயம்பினார் அ  ேகட் ப் 
    ெபாங்கு கின்ற ேபர் அன்  பின் தள் றப் ெபாள் என வ கின்றார். 
 
680 அஞ்சு ேகா  ேயாசைன ைகந்  தி  மடம் கழன்றவர் தைமப் ேபாலீர் 
    அஞ்சு தீ உ த்திரர் ைட அ த்தவர் அழல் கணால் தங்கள் 
    அஞ்சு த்திரர் அண்டத்  உச்சியர் அாி அயன் தல் ேதவர் 
    அஞ்சும் ஆைண ம் ஆற்ற ம் பைடத்தவர் அ  குறள் பைட ரர். 
 
681 த்தி அட்டகர் நா  ேகா  ேமல் கப் ெபய்த நரகங்கள் 
    பத்  இரட் ம் காப்பவர் பார் இடப் பைட உைடக்கூர் மாண்டர் 
    சத்தி அச்சிவ பரஞ்சுடர் உதவிய சத உ த்திரர் அன்னார் 
    உய்த்  அளித்த ஈர் ஐம்ப  ேகா யர் உ த்திரர் கணநாதர். 
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682 பட்ட காாிவாய் அர  அணிபவர் பசுபதி உ த்திரர் ஆதி 
    அட்ட ர்த்தி கண் ேம வின் அவிர்சுடர் ஆடகர் ேதாள் ஏந் ம் 
    மட்ட அறா மலர் மகன் ெச க்கு அடங்கிட மயங்கியவிதி ேதற்ற 
    நிட்ைடயால் அவன் ெநற்றியில் ேதான்றிய நீலேலாகித நாதர். 
 
683 பாலம் ஏற்ற ெசந்தழல் விழி உ த்திரர் பதிெனா  ெபயர் வாைகச் 
    சூலம் ஏற்ற கங்காள கபா யர் ரகத ெந ம் காாி 
    நீலம் ஏற்ற ைபங்கஞ்சுகப் ேபார்ைவயின் ெந யவர் நி வாணக் 
    ேகாலம் ஏற்றவர் எண்மர் ஞாளிப் றம் ெகாண்ட ேகத்திர பாலர். 
 
684 ெசய்ய தாமைரக் கண் ைடக் காியவன் ெசம்மலர் மணிப்பீடத்  
    ஐயன் வாசவன் ஆதி எண் திைசப் லத்  அமரர் எண் வசு ேதவர் 
    ைமயில் ேகள்வி சால் ஏழ் எ  ம த் க் கண் ம த் வர் இ ேவார்வான் 
    ெவய்ய வாள் வழங்கு ஆ  இரண்  அ க்கர் ஓர் ெவண் சுடர் மதிச் ெசல்வன். 
 
685 ைக ம் கால்க ம் கண்ெபற் க் கதி ெபற்ற க ம்  னிச் ெசல்வன் 
    ைப அரா ப் பதஞ்ச  பால் கடல் ப கி மாதவன் ெசன்னி 
    ெசய்ய தாள் ைவத்த சி  னி கு  னி சிவம் உணர் சனகாதி 
    ெமய் உணர்ச்சி ஓர் வாமேதவன் சுகன் வியாதனார் அதன் மன்ேனா. 
 
686 எ வர் அன்ைனயர் சித்தர் விச்சாதர் இயக்கர் கின்னரர் ேவத 
    வரம் ணர் னிவர் ேயாகியர் மணி த்தைலப் பல நாகர் 
    வ  இல் வான் தவ வ  உைட நி தர் வாள் வ  உைட அசுேரசர் 
    கு ெவா ம் பயில் த ேவதாளர் ெவம் கூளிகள் அரமாதர். 
 
687 ஆண் ேனா  அயனம் ப வம் திங்கள் ஆ  இரண்  இ  பக்கம் 
    ஈண்  ஐம் ெபா  ேயாகங்கள் கரணங்கள் இராப்பகல் இவற்ேறா ம் 
    ண்ட நாழிைக கணம் தல் காலங்கள் ெபா கடல் அதிதிக்கு 
    நீண்ட மால் வைரதிக்கு ேமகம் மின் நிமிர்ந்த ஐயம் ெப ம் தம் 
 
688 மந்திரம் வனங்கள் தத் வம் கைல வன்னங்கள் பதம் ேவதம் 
    தந்திரம் பல சமய ல் றம் தழீஇச் சார்ந்த ல்த ம் ஆதி 
    ந்திரங்கிய ச ர்விதம் சாிையேய த ய ச ட் பாதம் 
    இந்திரங்கு நீர் யவர் அ யவர் இச்சியா எண் சித்தி. 
 
689 ஆயிரம் கடல் அைனயவாய் பரந்  எ  ஆயிரம் அனிகத் ள் 
    ஆயிரம் கதிர் அைனயராய் உ த்திரர் அந்தரத்தவர் அண்டம் 
    ஆயிரம் தகர் பட்ெடனத் ந் பி ஆயிரம் கலந்  ஆர்ப்ப 
    ஆயிரம் சதேகா  ேயாசைன வழி அைரக் கணத்  இைடச் ெசல்வார். 
 
690 சித்தம் ேதர் னி ேவந்த ம் ேதவ ம் சிவன் உ த் தாித்ேதா ம் 
    தத்தம் ேதர் தல் ஊர்தியர் வார் திகழ் சந்தன மணிக் ெகாங்ைகக் 
    ெகாத்தம் ேதமலர் குழல் மைன ஆேரா ம் குளிர் சும் பாறாச் ெசன்  
    அத்தம் ேதாிைட ஆள் பங்கன் அணிவைரக் அணியராய் வ கின்றார். 
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691 இழிந்த ஊர்தியர் பணிந்  எ ம் யாக்ைகயர் இைற கழ் தி நாமம் 
    ெமாழிந்த நாவினர் ெபா ப்  எ ம் ெமய்யினர் கிழ்த்த ைக ேயறக் 
    கழிந்த அன்பினர் கண் தல் லம் கட்கும் க ைண வான் சுைவ ஊறப் 
    ெபாழிந்த ஆனந்தத் ேதன் உைற தி மைலப் றத்  வண்  என ெமாய்த்தார். 
 
692 விர  வானவர் ெந க்கு அற ஒ க்குவான் ேவத்திரப் பைட ஓச்சி 
    அர  வார் சைட நந்தி எம் பிரான் அவர் அணிமணி  தாக்கப் 
    பர  ளியில் ைதப  கயிைல அம் ப ப்பதம் பகல் கா ம் 
    இரவி மண்டலத்  ஒ ங்கும் நாள் ஒ ங்கிய இந்  மண்டலம் மா ம். 
 
693 வந்த வானவர் றநிற்ப நந்தி எம் வள்ளல் அங்கு உள் எய்தி 
    எந்ைத தாள் பணிந்  ஐய விண்ணவர் எலாம் ஈண் னர் என ஈண் த் 
    தந்தி என்ன வந்  அைழத்  ேவத்திரத்தினால் தராதரம் ெதாிந்  உய்ப்ப 
    ந்தி ந்தி வந்  இைறஞ்சினர் ேசவ  ண்டக  சூட. 
 
694 தீர்த்தன் ன் பணிந்  ஏத்  கின்றார்களில் சிலர்க்குத் தன் தி வாயின் 
    வார்த்ைத நல்கி ம் சிலர்க்கு அ ள் கிழ் நைக வழங்கி ம் சிலர்க்குக் கண் 
    பார்த்  நீள்  ளக்கி ம் சிலர்க் அ ள் பாி சிறந்  எ ந்  அண்டம் 
    காத்த கண்டன் ஓர் மண்டபத்  இைடப் க்குக் க  மணக் கவின் ெகாள்வான். 
 
695 ஆண்ட நாயகன் தி  உளக் குறிப்  உணர்ந்  அளைக நாயகன் உள்ளம் 
    ண்ட காதல் ேமல் ெகாண்  எ  அன் ம் தன் னித ெமய்த் தவப் ேப ம் 
    ஈண்ட ஆங்கு அைணந்  எண் இலா மைறக ம் இ வ ம் னி ேவா ம் 
    தீண்ட ம் தி  ேமனிையத் தன்ைகயால் தீண்  மங்கலம் ெசய்வான். 
 
696 ந் கில் படாம் ெகாய் சகத் தாைனபின் ேபாக்கு ேகாவணம் சாத்தி 
    ஏந்தி இரட்ைட ஞாண் பட் ைக இ க்கி வண்  இைரக்கும் நாள் மலர்க் குஞ்சி 
    ேவய்ந்  கற்பகப்  மலர்ச் சிகழிைக இைலந்  நீ  அணி ெமய்யில் 
    சாந்த மான் மதம் தண் பனி நீரளாய்த் தடக்ைகயான் அட் த்தான். 
 
697 இரண்  ெசம் சுடர் ைழந்  இ ந்தால் என இைண மணிக் குைழக் காதில் 
    சு ண்ட ேதா  ெபான் குண்டலம் திணி இ ள் ரந்  ேதாள் றம் ள்ள 
    ம ண்ட ேதவைரப் பரம் என மதிப்பவர் ைமயல் வல் இ ண் மான 
    இ ண்ட கண்ட ேமல் மதி ேகாத்  என இைணத்த கண் ைக சாத்தி. 
 
698 வலம் கிடந்த ந் ல் வைர அ வியின் வயங்கு மார்பிைடச் ெசன்னித் 
    தலம் கிடந்த ெவண் திங்கள் ஊற்  அ  எனத் தரளம் ஆல் இைல சாத்தி 
    இலங் கிடந்த மா ைகப் பரப்பிைட இைமத்  இ ண் கம் பிளந்  ஆரம் 
    கலம் கிடந்த பால் கடல் ைளத்  எ ம் இளம் கதிர் எனக் கவின் ெசய் . 
 
699 திைச கடந்த நாற் யங்களில் பட் ைக ேசர்த்  வாள் எறிக்கும் ேதாள் 
    நைச கடந்த நல்லார் மனம் கவர்ந்  உயிர் நக்க அங்கதம் சாத்தி 
    அைச கடங் க ழ் வாரண உாிைவ நீத்  அணிெகாள் உத்தாியம் ெபய் 
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    திைச கடந்த மந்திர பவித்திர எ த்  எழில் விரல் ைழவித் . 
 
700 உ த்த ேகாவண மிைச ெபாலம் கில் அைசத்  உரகம் ஐந்தைல நால 
    இ த்த ேபால் ெவயின் மணித்தைலக் ெகா க்கு மின் விட இ ம் றம் க்கித் 
    ெதா த்த தார் யம் க்கி ரம் கழல் ெசால் பதம் கடந்  அன்பர்க்கு 
    அ த்த தாள் இட்  இ நிதிக் ேகாமகன் அ ம் தவப் பயன் ெபற்றான். 
 
701 ெசம் கண் மால் அயன் இந்திரன் தல் ெப ம் ேதவர்க்கும் யாவர்க்கும் 
    மங்கலம் த  கைடக் கணா அகன் ஒ  மங்கலம் ைனந்தான் ேபால் 
    சங்ைக ெகாண்  உகும் ேபாதரன் கின் ேமல் சரணம் ைவத்  எதிர் ேபாந்த 
    ங்க மால் விைட ேமல் ெகா  நடந்தனன் சுரர்கள்  மைழ ர்த்தார். 
 
702 அந்தரத் தவர் அந்தர ந் பி ஐந் ம் ஆர்த்தனர் சூழ 
    வந்த அரக்க ம் இயக்க ம் த ம் மங்கல இயம் கல்லக் 
    ெகாந்தலர்க் க ம் குழல் அர மடந்ைதயர் ெகாைளவல் விஞ்ைசயர் தாளம் 
    தந்  அைசத்திட மலர்ந்த ம் ெகாம்பர் ேபால் சாய்ந்  அைசந்தனர் ஆட. 
 
703 ங்கம் ஆயிரம் க வி ஆயிரம் மைலத் ங்கி இ ண் ைழ ேதா ம் 
    சிங்கம் ஆயிரம் வாய் திறந்  ஆர்த்  எனச்சிரங்கள் ஆயிரம் திண் ேதாள் 
    அங்கம் ஆயிரம் ஆயிரம் உைடயவன் ஆயிரம் கம் ேதா ம் 
    சங்கம் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆயிரம் தடக்ைக ம் பி த்  ஊத. 
 
704 ேபாக்கு மாயவன் ணர்ப்ைப ம் இ ள் மலப் ணர்ப்ைப ம் கடந்  எம்ைமக் 
    காக்கும் நாயகன் அ ச்சைன விடா  அ ள் கதி அைடந் ளவாணன் 
    க்கு ேநர் பட ஆயிரம் கரங்களால் ெதாம் என கம் ெதா ம் 
    தாக்க ேவ  ேவ  எ குட ழா ஒ  தடம் கடல் ஒ  சாய்ப்ப. 
 
705 னிவர் அஞ்ச  கிழ்த்த ெசம் ைகயினர் ெமாழி ம் ஆசியர் உள்ளம் 
    கனி அ ம்பிய அன்பினர் பரவ உட் க த்  ஒ  வழிக் ெகாண்ேடார் 
    னிவ ம் கண நாதர் ெகாட்டதிர் கரத் ைணயினர் மைழேபாலப் 
    பனி வ ம் கணர் ஆ ய தாளினர் பா நாவினர் ஏத்த. 
 
706 இந்திரன் மணிக் களாஞ்சி ெகாண்  ஒ  ம ங்கு எய்த ெமல் இைல வாசம் 
    தந்தில் அங்கு ெபான் அைடப்ைப ெகாண்  ஈசன் ஒர் சார் வர ம த் க் ேகா 
    வந்திரம் ஒ  ஆலவட்டம் பணி மாறாவா அழல் பம் 
    தந்  ேநர நீர்க் கட ள் ெபான் ேகா கம் தாமைரக் கரம் க்க. 
 
707 நி தி ஆ  ெகாண்  எதிர்வர அ க்க  நிதி கத்  அளைகேகான் 
    க தி ஆயிரம் சிதறிடத் தண்  நன்கு ஆம் சுகர் விைன ெசய்யப் 
    பாிதி ஆயிரம் பணாடவி உரக ம் பல்மணி விளக்கு ஏந்தச் 
    சு தி நாயகன் தி வ  யின் ேமல் சுமந்  பின் றம் ெசல்ல. 
 
708 கங்ைக காவிாி ஆதிய நவநிதிக் கன்னியர் குளிர் ங்கப் 
    ெபாங்குவார் திைரக் ெகா ந்  எனக் கவாிகள் ரட்ட ெவண் பிைறக் கீற் த் 
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    ங்க வாள் எயிற்  இ ள் உடல் குழி விழிச்சுடர் அழல் ெசம்பங்கிச் 
    சங்கவார் குைழக் குறிய குண்ேடாதரன் தண் மதி குைட தாங்க. 
 
709 இ க்கும் வான் உ  ேம யர் ெந ம் ெகா  எகின ெவண் ெகா  ஞாலம் 
    க்கும் ஊழி நாள் உளர் க ம் கால் என ச் ெசறி விடநாகம் 
    க்க வாய் வி  வண வண் ெகா  தல் சூழ்ந்  ேசவகம் ெசய் ம் 
    ெகா க் குழாத்தின் உள் ெகா  அரசாய் விைடக் ெகா  ைட ெபயர்ந்  ஆட. 
 
710 கண் தல் பிரான் ம ங்கு இ  கட ளர் கப்  விட்  என ேதான் ம் 
    வண்ண த்தைலப் பைட எ த்  ஒ  குட வயி  உைடப் ெப ம் தம் 
    பண்ண அப்பதி ெநண் பைடக் கல ம் தன் பக்கமாச் ேசவிப்ப 
    அண்ணன் ச்சுடர் ைளத்  ஒ  வைர நடந்  அைனய  ஓர் ம ங்கு எய்த. 
 
711 பந்த நான் மைறப் ெபா ள் திரட்  என வட பாடல் ெசய்  எதிர் ட்ப 
    தந்தன் ஏத்த வான் உயிர் உண உ த்  எ  அடல் விடத்  எதிர் ேநாக்கும் 
    அந்தம் ஆதி இலான் நிழல் வ வமா ஆ யின் நிழல் ேபால 
    வந்த சுந்தரன் சாத்  நீெறா  தி  மாைல ம் எ த்  ஏந்த. 
 
712 அன்னத் ேதாினன் அயன் வலப்பாங்கர் அராவ  கவர் ேசன 
    அன்னத் ேதாினன் மால் இடப் பாங்க  மலர்க் கரம் குவித்  ஏத்தப் 
    ெபான்னத் ேதமலர் ெகான்ைறயான் ெவள்ளி அம் ெபா ப்ெபா  எழீஇப் ேபாந்தால் 
    என்ன ேதர் அணி ம ைர மா நகர்ப் றத்  எய் வன் அவ்ேவைல. 
 
713 ேதவர்கள் ேதவன் வந்தான் ெசம் கண் மால் விைடயான் வந்தான் 
    வர்கண் தல்வன் வந்தான் க்கண் எம்ெப மான் வந்தான் 
    வலர் அயன் மால் காணாப் ரண ராணன் வந்தான் 
    யாைவ ம் பைடப்பான் வந்தான் என்  ெபான் சின்னம் ஆர்ப்ப. 
 
714 ெபண்ணி க்கு அரசி வாயில் ெப ந்தைக அைமச்சர் ஏைன 
    மண்ணி க்கு அரசர் ேசைன மன்னவர் பிற ம் ஈண் க் 
    கண்ணி க்கு இனியான் தன்ைனக் கண்  எதிர் ெகாண்  தாழ 
    விண்ணி க்கு அரசன் ஊாின் வியத்தகு நகாில் க்கான். 
 
715 கில் தவழ் ாிைச ர் தல் ெப  வாயில் நீந்தி 
    அகில் தவழ் மாட தி வலம் பட அைணவான் ஆக 
    நகில் தைழ ெபாலம் ெகாம்  அன்ன நன்னகர் மகளிர் அம் ெபான் 
    கில் தைழ ம ங்குல் ஆயத் ெதாைக றம் த வச் சூழ்ந்தார். 
 
716 தமிழ் தல் பதிெனண் ேதத்  மகளி ம் தா  நாட் ன் 
    அமிழ்த மன்னவ ம் ல்ைல அம் யம் கு தம் நீலம் 
    குமிழ் ந ம் ேகாங்கு காந்தள் ேகாழ் இணர் அேசாகம் வாசம் 
    உமிழ் தர மலர்ந்த நந்த வனம் என ஒ ங்கு ெமாய்த்தார். 
 
717 எம்ைம நீர் வி திர்ஏ ேயா என்ப ேபால் கைல ம் சங்கும் 
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    விம்ம நாண் மட ம் உங்கள் ெநஞ்சுைட ெவளியாறாக 
    உம்ைம நீத்  ஓ ம் அந்ேதா உைரத்தன ைரத் ேதாம் என்  
    தம்ைம ரம் கால் பற்றித் த ப்ப ேபால் ஆர்ப்பச் ெசன்றார். 
 
718 க  அவிழ் கமலக் கா  த்த  ஓர் க ைணவாாி 
    அ தல்  ஈ  ஆக அலர் விழிக் குவைள சாத்திக் 
    ெகா ய ெசம் ப மப் ேபா  குழல் இைச சூ வார் ேபால் 
    ெதா  அணி கரங்கள் கூப்பித் தி என இைனய ெசால்வார். 
 
719 நங்ைக என் ேநாற்றாள் ெகால்ேலா நம்பிையத் திைளத்தற்கு என்பர் 
    மங்ைகைய மணப்பான் என்ேனா வள்ள ம் ேநாற்றான் என்பர் 
    அங் க  ம ைர என்ேனா ஆற்றிய தவந்தான் என்பார் 
    இங்கு இவர் வ ைவ காண்பான் என்ன நாம் ேநாற்ேறாம் என்பார். 
 
720 ெதன்னவன் வ ந்தி ேமல் நாள் ெசய்தவப் ேபறாப் ெபற்ற 
    தன் மகள் வ ைவ காணத்தவம் ெசய்தான் இலேன என்பார் 
    கன்னிதன் அழகுக் ஏற்ற அழகன் இக் காைள என்பார் 
    மன்னவன் இவேன அன்றி ேவ  இைல ம ைரக்கு என்பார். 
 
721 நங்ைக தன் நல க்கு ஏற்ப நம்பிையத் தந்த  இந்தத் 
    ங்கமா மதி ல் வல்ல சுமதி தன் சூழ்ச்சி என்பார் 
    அங்கவள் தவப் ேப  என்பார் அன்ைன தன் கன்னிக்கு அன்றி 
    இங்கு இவண் ம கன் ஆக எத்தவம் உைடயாள் என்பார். 
 
722 ந் கில் ெநகிழ்ப்பர் சூழ்வர் ணர் ைல அைலப்பர் சு 
    சாந்திைன உகுப்பர் நாணம் தைலக் ெகாண்டார் ேபாலச் சாய்வார் 
    கூந்தைல அவிழ்ப்பர் வாாிக் கூட் வர் ப்பர் ேமனி 
    மாந்தளிர் எங்கு மாரன் வாளிகள் ைதயச் ேசார் வார். 
 
723 தண்ணளி ஒ க்கம் சார்ந்த குணத்திைனச் சார்ந் ம் இந்த 
    வண்ண ெமன் மலர்கள் என்ேன வாளியாய்த் ைதத்த என்பார் 
    கண் ந ம் கூந்தல் ேவய்ந்த க  அவிழ் நீலத்தா ம் 
    ெவண்நைக அ ம்  ல்ைல தாம ம் ெவ த்  ழ்ப்பார். 
 
724 விம்மிச் ெசம் மாந்த ெகாங்ைக மின் அனார் சிலர் வில் காமன் 
    ைக மிக்க கைணஏ ண்  கலங்கிய மயக்கால் தங்கள் 
    ைமம் மிக்க ெந ம் கண் ரல் வதன ம் அவன் அம்  என்ேற 
    தம்மில்தம் கத்ைத ேநாக்கார் தைல இறக்கிட் ச் ெசல்வார். 
 
725 பற்றிய ைபம் ெபான் ேமனிப் பசப்ப  ேதறார் அண்ணல் 
    ஒற்ைற மால் விைடயின் ேமல் ெகாண்  இ ந்  நம் உளத்  ேமவப் 
    ெபற்றனம் இ  என் ெகால் மாயம் ேபைத ஈர் ெப மான் நீண்ட 
    கற்ைறவார் சைடப் ம் ெகான்ைற இ  அன்ேறா காண்மின் என்பார். 
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726 திங்கள் என்  எ ந்  நம்ைமச் சு வ  என் ெசம் தீ என்பார் 
    ங்கவன் ெசன்னி மீ ம் கிடப்பேத ேபா ம் என்பார் 
    அங்கு அவற்கு இந்த ெவப்பம் இைல ெகால் என்  அயிற்பார் ஆற்றக் 
    கங்ைக நீர் சுமந்தான் என்பார் அதைன ம் காண்மின் என்பார். 
 
727 கைலெயா  நாணம் ேபாக்கிக் க த்ெதா  வண்ணம் ேவறாய் 
    உைல ெயா  ெம க்கிட்  என்ன உ கு கண்ணீரர் ஆகிக் 
    ெகாைலெயா  பயில் ேவல் கண்ணார் குாிசிறன் பவனி ேநாக்கி 
    அைல ெயா  மதியம் சூ ம் ஐயன் ெமய் அன்பர் ஒத்தார். 
 
728 நட்டவர்க்கு இ க்கண் எய்த நன்றி ெகான்றவர் ேபால் ைகயில் 
    வட்டவாய் ெதா ம் சங்கும் ம ங்கு சூழ் கைல ம் நீங்க 
    இட்ட ெபான் சிலம்பிட்  ஆங்ேக நன்றியின் இகவார் ேபால்கால் 
    ஒட் ேய கிடப்ப நின்றார் உகுத்த ம் ெகாம்பர் அன்னார். 
 
729 மின்னகு ேவல் கணாள் ஓர் விளங்கு இைழ விைட ேமல் ஐயன் 
    ன்னைக ேபா  ேநாக்கப் ேபா  ப் ர ம் ேவனின் 
    மன்னவன் ர ம் சுட்ட அல்லேவா ெகட்ேடன் வாளா 
    இன்னைவ சுடா  ேபாேமா ஏைழேயம் ர ம் என்றாள். 
 
730 உைழ விழி ஒ த்தி தன் கண் உ  ெவளி ஆகித் ேதான் ம் 
    குழகைன இரண்  ெசம் ெபான் ெகாங்ைக ம் ஒன்றாய் ங்கத் 
    த வாள் ஊற்றம் காணா தட ைல இரண்ேட ஆகி 
    இைழ உைட கிடக்க நீங்கி இ க்ைக கண்  இைடேபால் எய்த்தாள். 
 
731 வார் இ ம் ெகாங்ைகயாள் ஒர் மாதரால் வாேனார் உய்யக் 
    கார் இ ள் விடம் உண்ட அன்  க த்தேத அன்  ெகான்ைறத் 
    தார் இ ம் சைடயார் கண்டம் ஐயன் மீர் தம  ெநஞ்சம் 
    கார் இ ம்  என்ெற காட்டக் குறி இட்டக் க ப்ேப என்றாள். 
 
732 ெபான்னவிர் சைடயான் ன்ேன ேபான  என் ெநஞ்சு  ஆய் 
    அன்ன  தாழ்த்த  என் என்  அ ங்குவாள் ஒ த்தி ெகட்ேடன் 
    என்ன  ெநஞ்சும் ேபான  என் என்றனள் ஒ த்தி ேகட்ட 
    மின் அனாள் ேவல் கண் ேசந்தாள் விைளத்தனள் அவ ம் சல். 
 
733 ெசப்  இளம் ெகாங்ைகயாள் ஓர் ெதாிைவ நீர் தி ேநாக்கு எம்பால் 
    ைவப்ப  என் மதன் ேபால் எம்ைமச் சு வேத அத க்கு ஆவி 
    அப்ெபா  அளித்தால் ேபால் எம் ஆவி ம் அளித்தாள் இன்  
    ெமய்ப் கழ் உமக்கு உண்  இன்ெறல் ெபண் பழி விைள ம் என்றாள். 
 
734 கவன மால் விைடயான் தன்ைனக் கைடக் கணித்திலன் என்  ஆங்குஓர் 
    சுவணவான் ெகா ேயார் ஓவத் ெதாழில் வல்லான் கு க ேநாக்கி 
    இவைன நீ எ தித் தந்தால் ேவண் வ ஈவன் என்றாள் 
    அவைன யார் எ த வல்லார் என்றனன் ஆவி ேசார்ந்தாள். 
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735 வலத்  அயன் வர  காணான் மா டம் காணாள் விண்ேணார் 
    குலத்ைத ம் காணாள் மண்ேணார் குழாத்ைத ம் காணாள் ஞானப் 
    லத்தவர் ேபாலக் கண்ட ெபா ள் எலாம் ம மான் ெசம்ைகத் 
    தலத்தவன் வ வாக் கண்டாள் ஒ தனித்  ஐயன் மா . 
 
736 ன் ெபற்றம் கா ல் ெசல்ல வண்ணைல ன்ேபாய் காண்பான் 
    பின் பற்றி ஆைசப் பாசம் பிணித்  எழ ஓ  வாள் ஓர் 
    ெபான் ெபற்ற ைலயாள் ெகாம்பர் அகுமலர் ேபாலத் தாளின் 
    மின் ெபற்ற காஞ்சி தட்ப விலங்ெகா  நடப்பாள் ஒத்தாள். 
 
737 வி க்கைல இைலந்  ெசம் கண் விைடயின் ெமல் வ ம் ஆனந்த 
    ம க் கடல்தைனக் கண் வாயான் கந்  உண்  மகளிர் எல்லாம் 
    க்கைல சாிவ  ஓரார் ாிவைள கழல்வ  ஓரார் 
    க் குைற அகல்வ  ஓரார் ழ்கினார் காம ெவள்ளம். 
 
738 ைபத்தழகு எறிக்கு மாடப் பந்தி ேமல் நின்  காண்பார் 
    ைகத்தலம் கூப்பி ஆங்ேக கண்க ம் ேநாக்கி ஆங்ேக 
    சித்த ம் கு ேபாய்ச் ெசால் ம் ெசய ம் மாண்  அம்கண் மாண 
    ைவத்த மண் பாைவ ஓ  வ ேவ  அற்  நின்றார். 
 
739 அன்பட்ட ர ம் காமன் ஆக ம் சுட்டதீ இம் 
    மின் பட்ட ச லத்  அண்ணல் ெமய் என்ப  அறியார் ேநாக்கிப் 
    ெபான் பட்ட கல ம் ெமய் ம் ெபாாிகின்றார் அவைனப் ல் ன் 
    என் பட்  வி ேமா ஐய ஏைழயர் ஆவி அம்மா. 
 
740 ெகா கள் த்  உதிர்ந்த ேபாதில் ெகாம்பனார் கைல ம் சங்கும் 
    ெதா க ம் சுண்ணத் ம் சுரர் ெபாழி மல ம் நந்தி 
    அ கள் ைகப் பிரம்  தாக்கச் சிந்திய வண்ட வாணர் 
    களின் மணி ம் தா ம் குப்ைபயாய் ெமாய்த்த தி. 
 
741 ன்னிய த ப்ைப கூட அரசிைல ழாவித் ேதாய்த் ப் 
    ெபான் இயல் கலச நன்னீர் சுரர் சும் அன்னார் 
    பன்னியர் வட்டமாக வானவில் பதித்தால் என்ன 
    மின்னிய மணி ெசய் நீரா சனக்கலம் விதியால் சுற்ற. 
 
742 ெகா  ரசு சா  ெசம் ெபான் குட மணி ெநய்யில் த்த 
    க  மலர் அைனய தீபம் அங்குசம் கவாி என் ம் 
    ப வ மங் கலங்கள் எட் ம் பாித்  ேநர் ப மக் ெகாம்பர் 
    வ வினார் வந்  காட்ட மாளிைக ம ங்கில் ெசல்வான். 
 
743 ெசப் ரம் கவர்ந்த ெகாங்ைக அரம்ைபயர் தீபம் காட் ம் 
    ப் ர அன்பினார்க்கு ய ெமய் ஞானம் நல்கும் 
    ப் ரம் கடந்தான் தன்ைன ம் ைற இயங்கள் ஏங்க 
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    கப் ர விளக்கம் தாங்கி வலம் ெசயக் க ைண த்தான். 
 
744 ேகாயில் ன் கு கேலா ம் ஐம் லக் கு ம்  ேதய்த்த 
    ய நால் ேவதச் ெசல்வர் சுவத்திகள் ஓத நந்தி 
    ேசஇ ம் தடக்ைகப் பற்றிச் ெசம்கண் ஏ  இழிந்  ேநர்ந்  
    மாய ம் அய ம் நீட் ம் மலர்க்கரம் இ பால் பற்றி. 
 
745 எதிர்ந்த  மைறகள் காணா  இைளத்  அ  சுமந்  கா ம் 
    திர்ந்த அன்  உ வம் ஆன பா ைக ேமல் சாத்தி 
    பதிந்தவர் தைல ேமல் ெகாண்  பாசவல் விைன தீர்த்  உள்ளம் 
    ெபாதிர்ந்  ேபர் இன்பம் நல்கும் ெபான்ன ப் ேபா  சாத்தி. 
 
746 ைபயா உாியின் அன்ன நைடப் படாம் பரப்பிப் ெபய்த 
    ெகாய் அவிழ் ேபா  நீத்தம் குைரகழல் அ  நைனப்பத் 
    ெதய்வ மந்தார மாாி தி   நைனப்பத் ெதன்னர் 
    உய்ய வந்  அ ம் ஐயன் உள் எ ந்  அ ம் எல்ைல. 
 
747 மங்கல மகளி ேரா ம் காஞ்சன மாைல வந்  
    கங்ைகயின் கந்த ெசம்ெபான் கரக நீர் அைனயார் ஆக்கத் 
    திங்கள் அம் கண்ணி ேவய்ந்த சிவபரம் ேசாதி பாத 
    பங்கயம் விளக்கி அந்நீர் தைலப் ெபய்  ப கி நின்றாள். 
 
748 பாத நாள் மலர் ேமல் ஈரம் லர ெவண் பட்டான் நீவிச் 
    சீத ெமன் பனி நீராட்  மான் மத ேச  சித் 
    தா  அவிழ்  மந்தாரப் ெபான் மலர் சாத்திச் ெசன்னி 
    மீ  இ  கரங்கள் கூப்பி ேவ  நின்  இதைனச் ெசான்னாள். 
 
749 அ ைமயால் அ ேயன் ெபற்ற அணங்கிைன வ ைவ ெசய்தித் 
    தி நகர் தி ம் கன்னித் ேதய ம் ைகக் ெகாண்டாள் என்  
    உைர ெசய்தாள் அதற்கு ேநர்வார் உள் நைக உைடயர் ஆகி 
    ம கன் ஆாியங்கள் ஆர்ப்ப வ ைவ மண்டபத்ைதச் ேசர்ந்தார். 
 
750 அ த்த நான் மைறகள் ஆர்ப்ப அாி மணித் தவிசில் ஏறி 
    நி த்தன் ஆங்கு இ ந்  சூழ நின்ற மால் அயைன ஏைன 
    உ த்திராதி யைர பின் ம் ஒழிந்த வானவைரத் தத்தம் 
    தி த்தகு தவிசின் ேமவத் தி க் கைட நாட்டம் ைவத்தான். 
 
751 விண்டல வாேனார் ஏேனார் இைடதலான் ஞாலச் ெசல்வி 
    பண்ைடயள் அன்றி இன்  பாித்தனள் ெபௗவம் ஏ ம் 
    உண்டவன் தன்ைனத் தான் இன்  உத்தரத்  இ த்தினாேனா 
    அண்டர் நாயகன் தன் ஆைன வ யிேனா அறிேயம் அம்மா. 
 
752 மாமணித் தவிசில் ைவகி மணவிைனக்கு அ த்த ஓைர 
    தாம் வ ம் அள ம் வானத் தபனிய மலர்க் ெகாம்  அன்னார் 
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    காம  நடன ேநாக்கிக் க ைண ெசய்  இ ந்தான் இப்பால் 
    ேகாமகள் வ ைவக் ேகாலம் ைனதிறம் கூறல் உற்ேறன். 
 
753 மாசு அ த்  எைம ஆனந்த வாாி நீராட் ப் பண்ைடத் 
    ேதசு உ  விளக்கவல்ல சிவபரம் பைரையச் ெசம்ெபான் 
    ஆசனத்  இ த்தி நானம் அணிந்  குங்குமச் ேச  அப்பி 
    வாச நீராட் னார் கண் மதி கக் ெகாம்பர் அன்னார். 
 
754 ரெசா  சங்கம் ஏங்க ழ்கி ண் சு சாத்தி 
    அரசியல் அறத்திற்கு ஏற்ப அந்தணர்க்கு உாிய தானம் 
    விைர ெசறி தளிர்க்ைக ஆர ேவண் வ ெவ ப்பத் தந்  
    திைர ெசய் நீர் அ தம் அன்னா  தி மணக் ேகாலம் ெகாள்வாள். 
 
755 ெசம் மலர்த் தி ம் ெவள்ைளச் ெச மலர்த் தி ம் தங்கள் 
    ைகமலர்த் தவப் ேப  இன்  காட் வார் ேபால நங்ைக 
    அம்மலர் அனிச்ச மஞ்சு ம யில் ெசம் பஞ்சு தீட்  
    ைமம் மலர்க் குழல் ேமல் வாசக் காசைற வழியப் ெபய் . 
 
756 ெகாங்ைகயின் கட் ல் சாந்தம் குளிர் பனிநீர் ேதாய்த்  அட் ப் 
    பங்கய மலர் ேமல் அன்னம் பவளச் ெசவ்வாய் விட்  ஆர்ப்பத் 
    தங்கிய என்ன வார ரம் த ம்பச் ெசங்ேகழ் 
    அங்கதிர்ப் பாதசாலம் கிண் கிணி அலம்பப் ெபய் . 
 
757 எண் இரண்  இரட்  ேகாத்த விாிசிைக இ பத்  ஒன்றில் 
    பண்ணிய கலாபம் ஈர் ஏழ் ப மநால் இரண் ல் ெசய்த 
    வண்ணேம கைல இரண் ல் காஞ்சி இவ் வைக ஓர் ஐந் ம் 
    ண்ணியக் ெகா  வண்  ஆர்ப்ப த்த ேபால் லம்பப் ட் . 
 
758 ெபான் மணி வண்  ழ்ந்த காந்தளம் ேபா  ேபால 
    மின் மணி ஆழி ேகாத்  ெமல் விரல் ெசங்ைகக் ஏற்ப 
    வன் மணி ைவர யாப் க் கடக ம் ெதா ம் வானத் 
    ெதன் மணிக் கரங்கள் கூப்ப இ தடம் ேதாளில் ஏற்றி. 
 
759 மரகத மாைல அம் ெபான் மாைல வித் ம மாைல 
    நிைரப வான வில் ன் இழல் பட வாரத் தாமம் 
    விைரப  களபச் ேச  ெம கிய ளகக் ெகாங்ைக 
    வைரப  அ வி அன்றி வனப்  நீர் ைர ம் மான். 
 
760 உ வ த்  உ வாய் அம் த்  உ த்த பல் காசு ேகாளாய் 
    ம வக் காசு சூழ்ந்த மாமணி கதிராய்க் கங்குல் 
    ெவ வ விட்  இைமக்கும் ஆர ேம வின் றம் சூழ்ந்  ஆ ம் 
    வச் சக்கரம் ேபால் ெகாங்ைக யல் வர விளங்கச் சூட் . 
 
761 ெகா க் கயல் இனமாய் நின்ற ேகாட்சுறா ேவ ம்  
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    ெதா க் கைல மதி ம் தம் ேகான் ெதால் குல விளக்காய்த் ேதான் ம் 
    பி க் இ  காதின் ஊ  மந்தணம் ேபசு மாப் ேபால் 
    வ க்குைழ மகரத் ேதா  பாிதி வாண் ம ங்கச் ேசர்த் . 
 
762 மைழக்கும் மதிக்கும் நாப்பண் வானவில் கிடந்தால் ஒப்ப 
    இைழக்கும் மா மணி சூழ் பட்டம் இலம்பக இலங்கப் ெபய்  
    தைழக்குமா கிைல ைமந்தன் தைள இடல் காட்  மா ேபால் 
    குைழக்கு நீர்த் தகர ஞாழல் ேகாைத ேமல் ேகாைத ஆர்த் . 
 
763 கற்பகம் ெகா த்த விந்தக் காம  கலன்கள் எல்லாம் 
    ெபாற்ப ெமய்ப் ப த்  க்கண் னித க்கு ஈ  இலாத 
    அற் த மகிழ்ச்சி ேதான்ற அழகு ெசய்  அைமயம் ேதான்றச் 
    ெசால் கைலயா ம் வின் கிழத்தி ம் ெதா  ேநாக்கி. 
 
764 சுந்தர வல்  தன்ைனச் ேசாபனம் என்  வாழ்த்தி 
    வந்  இ ைக ம் தங்கள் மாந்தளிர் ைககள் நீட்டக் 
    ெகாந்தவிழ் ேகாைத மா  மறம் எலாம் கு ெகாண்  ஏ ம் 
    அந்தளிர் ெசங்ைக பற்றா எ ந்தனண் மைறகள் ஆர்ப்ப. 
 
765 அைறந்தன ாியம் ஆர்த்தன சங்கம் 
    நிைறந்தன வானவர் நீள் மலர் மாாி 
    எறிந்தன சாமைர ஏந்திைழயார் வாய்ச் 
    சிறந்தன மங்கல வாழ்த்  எ  ெசல்வம். 
 
766 அ த்தனல் சுந்தாி அம் ெபான் அைடப்ைப 
    எ த்தனள் ஆதி திேலாத்தைம ஏந்திப் 
    பி த்தனள் விந்ைத பி த்தனள் ெபான்ேகால் 
    உ த்த ெந க்ைக ஒ க்கி நடந்தாள். 
 
767 கட்டவிழ் ேகாைத அரம்ைப களாஞ்சி 
    ெதாட்டனள் ஊர்பசி மணி ஆல 
    வட்டம் அைசத்தனள் வன்ன மணிக்கா 
    சிட் ைழ ேகா க ேமனைக ெகாண்டாள். 
 
768 ெகா கள் எனக் குளிர் ேபாெதா  சிந் ம் 
    வ  பனி நீாினர் விசு ெபான் வண்ணப் 
    ெபா யினர் ஏந்திய ம் ைக தீபத் 
    ெதா  அணி ைகயினர் ேதாைகயர் சூழ்ந்தார். 
 
769 ேதா  அவிழ் ஓதியர் ேசாபன கீதம் 
    பாட விைரப் பனி நீெரா  சாந்தம் 
    ஏ  அவிழ் ெமன் மலர் இட்டப் படத்தில் 
    பாடக ெமல்ல  ைபப்பய ைவயா. 
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770 ெசம் மலராள  நாமகள் ேதவி 
    ைகம்மலர் பற்றின கல்வி ஒ  ஆக்கம் 
    இம்ைமயிேல ெப வார்க்கு இ  ேபா  என்  
    அம்மணி ம் ஆர்ப்ப நடந்தாள். 
 
771 ஒல்கினண் ெமல்ல ஒ ங்கினள் அன்  
    பில்கி இ ந்த பிரான் அ கு எய்தி 
    ெமல்கி எ த்தம் இைசத்த தைல க்கிப் 
    ல்கிய காஞ்சி லம்ப இ ந்தாள். 
 
772 அற்பக இைமக்கும் ெசம்ெபான் அரதன பீடத்  உம்பர்ப் 
    ெபாற்  அகலாத காட்சிப் னிதன் ஓ  இ ந்த நங்ைக 
    எற்பகல் வலம் ெகாண்  ஏகு எாிகதிர் வைரயின் உச்சிக் 
    கற்பக ம ங்கில் த்த காம  வல்  ஒத்தாள். 
 
773 பண் மின் இைச ம் நீ ம் தண்ைம ம் பா ம் பா ல் 
    நண் ம் இன் சுைவ ம் ம் நாற்ற ம் மணி ம் அம் ேகழ் 
    வண்ண ம் ேவ  ேவ  வ  ெகாண்  இ ந்தால் ஒத்த 
    அண்ண ம் உலகம் ஈன்ற அம்ைம ம் இ ந்த  அம்மா. 
 
774 விண் உளார் திைசயின் உள்ளார் ேவ  உளார் பிலத்தின் உள்ளார் 
    மண் உளார் பிற ம் ேவள்வி மண்டபத்  அடங்கி என் ம் 
    பண் உளார் ஓைச ேபாலப் பரந்  எங்கும் நிைறந்த ன்  
    கண் உளார் அ யின் நீழல் கலந்  உளார் தம்ைம ஒத்தார். 
 
775 ஆய ேபா  ஆழி அங்ைக அண்ணல் ெபான் கரக நீரால் 
    ேசயவான் ேசாதி ஆடல் ேசவ  விளக்கிச் சாந்தம் 
    ய ேபா  அவிழ்ச் சாத்தித் ப ம் சுட ம் ேகாட்  
    ேநயேமா  அ ச்சித்  ஐய நிைற அ ள் ெபற்  நின்றான். 
 
776 விண் தலத்  அவ ள் ஆதி ேவதியன் பாத தீர்த்தம் 
    ண்டகத் அவ ம் மா ம் னிவ ம் ரந்தர் ஆதி 
    அண்ட ம் நந்திேத  அ கணத்தவ ம் ஏைனத் 
    ெதாண்ட ம் றம் ம் உள் ம் நைனத்தனர் சுத்தி ெசய்தார். 
 
777 அத்தைல நின்ற மாேயான் ஆதி ெசம்கரத்  நங்ைக 
    ைகத்தலம் கமலப் ேபா  த்த  ஓர் காந்தள் ஒப்ப 
    ைவத்த  ம வாய் ஓதக் கரகநீர் மாாி ெபய்தான் 
    ெதாத்தலர் கண்ணி விண்ேணார் ெதா   மாாி ெபய்தார். 
 
778 ஆ னார் அரம்ைப மாதர் விஞ்ைசயர் அ த கீதம் 
    பா னார் அர என்  ஆர்த் ப் பரவினார் னிவர் வாேனார் 
    னார் ளகப் ேபார்ைவ கணத்தவர் ேமல் ெசம்ைக 
    சூ னார் பல ம் மன்றல் ெதா  கடல் இன்பத்  ஆழ்ந்தார். 
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779 த்தனார் எறிந்த கல் ம் ேபா  என இைலந்த ேவத 
    வித்தனார் அ க் கீழ் ழ விண்ணவர் னிவர் ஆேனார் 
    சுத்த நா ஆசி கூறக் குங்குமத் ேதாயம் ேதாய்ந்த 
    த்த வால் அாிசி சி ழ்கினார் ேபாக ெவள்ளம். 
 
780 அம்ைமேயா  அப்பன் என்ன அலர் மணம் ேபால நீங்கார் 
    தம் அ ள் விைள யாட்டாேல ஆற்ற நாள் தமியர் ேபால 
    நம்மேனார் காணத் ேதான்றி நன் மணம் ணர ஞாலம் 
    ம்ைம ம் உய்ந்த என்னாத் தத்தமின் ெமாழியல் உற்றார். 
 
781 காம  சுரபித் தீம்பால் கற்பகக் கனி ெநய் கன்னல் 
    நம  சுைவய இன்ன ந  ம  வ க்கம் ெசம் ெபான் 
    ஆம் அணி வட்டத் திண்கால் பாசனத்  அைமயப் ெபய்  
    ேதம  ெகான்ைற யாைனத் தி க்ைக ெதாட்  அ ள்க என்றார். 
 
782 அம்ைக ைவத்  அ  ெசய்தாங்கு அக மகிழ்ந்  அட்ட ர்த்தி 
    ெகாங்கு அவிழ் கு தச் ெசவ்வாய் ேகாட் வாண் வல் த்தான் 
    ங்கவர் னிவர் கற்பின் மகளி ம் ேபாதின் ேமய 
    மங்ைகயர் இ வேரா ம் மங்கலம் பாடல் உற்றார். 
 
783 மாக்க  ளாி வாணன் ைமந்தேரா  ஒ ங்கு ைவகி 
    நாக்களின் ந வாரத் உ ைவயான் அ க ெநய் ஆர்த்தி 
    ஆக்கிட ஆர மாந்தி வலம் சுழித்  அக  ங்கித் 
    ேதக்கி ம் ஒ யின் ஆர்த்  நிமிர்ந்த  ெதய்வச் ெசம்தீ. 
 
784 சுற்  நான் மைறகள் ஆர்ப்ப ாியம் சங்கம் ஏங்கக் 
    கற்ற நான் கத்ேதான் ேவள்விச் சடங்கு ல் கைரந்த ஆற்றால் 
    உற்ற மங்கல நாண் சாத்தி  உலகு ஈன்றான் ெசம்ைக 
    பற்றினன் பற்  இலார்க்ேக  அ ள் பரம ேயாகி. 
 
785 இணர் எாித் ேத ம் தாேன எாிவளர்ப்ப அவ ம் தாேன 
    உண  ெகாள்பவ ம் தாேன ஆகிய ஒ வன் ைவயம் 
    ணர் உ  ேபாகம் ழ்கப் ட ம் ெபண் ம் ஆகி 
    மணவிைன த்தான் அன்னான் ணர்ப்ைப யார் மதிக்க வல்லார். 
 
786 பின்  தன் பன்னி ஓ  பிைற ப் ெப மான் ைகயில் 
    நன் ெபாாி வாங்கி ெசந்தீ நாம் அ த்  எைனத் ம் ஆன 
    தன் ப  உணர்ந்த ேவத னிவர்க்குத் தக்க தானம் 
    இன்பகம் த ம்ப நல்கி எாிவல ைறயால் வந் . 
 
787 மங்கலம் ைனந்த ெசம்ெபான் அம்மிேமல் மாணாட்  பாத 
    பங்கய மலைரக் ைகயால் பாி ரம் சிலம்பப் பற்றிப் 
    ங்கவன் ம வல் ஏற்றிப் ண்ணிய வசிட்டன் ேதவி 
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    எங்கு எனச் ெசம்ைக கூப்பி எதிர்வர அ ள் கண் சாத்தி. 
 
788 விதிவழி வழா  ேவள்வி விைன எலாம் நிரம்ப இங்ஙன் 
    அதிர் கடல் உலகம் ேதற ஆற்றி நான் மைறகள் ஆர்ப்பக் 
    கதிர் மணி நைகயார் வாழ்த்தக் காமைனக் காய்ந்த நம்பி 
    மதி தன் மங்ைக ஓ  மணவைற தன்னில் க்கான். 
 
789 மனித ம் இைமயா  ஐயன் மங்கல வனப்  ேநாக்கிப் 
    னித வானவைர ஒத்தர் அவர்க்கு அ  கேழா எந்ைத 
    கனித  க ைண நாட்டம் ெபற்றவர் கட ள் ஓரால் 
    பனி த  மலர் இட்  ஏத்தி வழிபடல் பாலர் அன்ேறா. 
 
790 மானிடர் இைமேயார் என் ம் வரம்  இலர் ஆகி ேவள்வி 
    தான் இடர் அகல ேநாக்கித் தைலத் தைல மயங்கி நின்றார் 
    கான் இடம் நடனம் ெசய் ம் கண் தல் அ ள் கண் ேநாக்கால் 
    ஊன் இடர் அக ம் நாளில் உயர்ந்தவர் இழிந்ேதார் உண்ேடா. 
 
791 மணவைறத் தவிசின் நீங்கி மன்றல் மண்டபத்தில் ேபாந்  
    கண மணிச் ேசக்ைக ேமவிக் க  ெந ம் கண்ணன் வாணி 
    ைண வேன தல் வாேனார்க்கும் சூழ் கணத் ெதாைகக்கும் என் ம் 
    தணவ  ெசல்வம் தந்ேதான் சா  சால் சிறப்  நல்கி. 
 
792 ஏட் வாய் ளாியான் மால் ஏைன வானவ ம் தத்தம் 
    நாட்  வாழ் பதியில் ெசல்ல நல்விைட ெகா த்  ேவந்தர்க் 
    காட் வான் ஆ க் காட் ம் தன்ைம ேபால் அரசு ெசய்  
    காட் வான் ஆகி ஐயன் தி ளக் க ைண த்தான். 
 
793 அதிர் விைடக் ெகா  அம் கயல் ெகா யாக வராக் கலன் ெபான் கலனாகப் 
    ெபாதி அவிழ் க க்ைக ேவம்  அலர் ஆக  அதள் ெபாலம் கிலாக 
    மதி  ைவர மணி யாக மைற கிடந்  அலந்  மா ம ைரப் 
    பதி உைற ேசாம சுந்தரக் கட ள் பாண் யன் ஆகி ற்றி ந்தான். 
 
794 விண் தவழ் மதியம் சூ ம் சுந்தர விடங்கப் த்ேதள் 
    ெகாண்டேதார் வ க்கு ஏற்பக் கு தி ெகாப் ளிக்கும் சூலத் 
    திண் திறல் சங்கு கன்னன் தல் கணத் ேதவர் தா ம் 
    பண்ைடய வ வ மாறி பார்த்திபன் பணியின் நின்றார். 
 
795 ெதன்னவன் வ வம் ெகாண்ட சிவபரன் உலகம் காக்கும் 
    மன்னவர் சிவைனப் ைச ெசய்வ  மைற ஆ  என்  
    ெசான்ன  மன்னர் எல்லாம் ணிவ  ெபா ட் த்தா ம் 
    அந்நகர் ந ர் என்  ஒர் அணிநகர் சிறப்பக் கண்டான். 
 
796 ெமய்ம்ைம ல் வழிேய ேகாயில் விதித்  அ ள் குறி நிறீ இப்ேபர் 
    இம்ைமேய நன்ைம நல்கும் இைற என நி விப் ைச 
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    ெசம்ைமயால் ெசய்  நீப வனத்  உைற சிவைனக் கால 
    ம்ைம ம் ெதா  ைவயம் வ ம் ேகால் நடாத் ம். 
 
797 வ  மயன் மால் ஆதிப் னித ம் னிவர் ஏேனார் 
    யாவ ம் தைனேய சித்  இக பரம் அைடய நின்ற 
    வ ள் ேமலா க்கண் ர்த்திேய ைச ெசய்த 
    தாவர இ ங்க ேமன்ைமத்தகுதி யார் அளக்க வல்லார். 
 
798 மனித்த க்கு அரசாகித் எவ் ேவந்தர்க்கு மடங்கலாய் மட நல்லார்க் 
    இனித்த ஐங்கைணக்கு ஆைளஆய் நிலமகள் இணர்த் ழாய் அணிமாலாய் 
    அனித்த நித்தம் ஓர்ந்  இக பரத்  ஆைச நீத்  அகம் ெதௗ¤ந்  அவர்க்கு ஒன்றாய்த் 
    தனித்த ெமய்யறி  ஆனந்தம் ஆம் பரதத் வமாய் நின்றான். 
 
    தி மணப் படலம் சுபம் 
    ---------------------- 
 

1. 6. ெவள்ளிஅம்பலத் தி க்கூத்தா ய படலம் (799 - 826) 
 
799 உலகியன் நி த்  வான் வந்  ஒ  பரம் சுடர்வான் திங்கள் 
    குலமணி விளக்ைக ேவட் க் ேகா  கவித் ப் பாராண்  
    இலகு  ேதாற்றம் ஈதான் னிவர் இ வர் ேதற 
    அலகிலா ஆனந்த கூத் ச் ெசய்தவா  அைறயல் உற்றாம். 
 
800 உலகியன் நி த்  வான் வந்  ஒ  பரம் சுடர்வான் திங்கள் 
    குலமணி விளக்ைக ேவட் க் ேகா  கவித் ப் பாராண்  
    இலகு  ேதாற்றம் ஈதான் னிவர் இ வர் ேதற 
    அலகிலா ஆனந்த கூத் ச் ெசய்தவா  அைறயல் உற்றாம். 
 
801 ெபான் அவிர் கமலம் த்த னித நீரா த் தத்தம் 
    நன்ெனறி நியமம் ற்றி நண்ணினார் க்காேலா ம் 
    பன்னக னி ம் தாழ்ந்  பரவி அம் பலத் ள் ஆ ம் 
    நின்ன ள் நடம்கண்  உண்ப  அ ேயங்கள் நியமம் என்£றர். 
 
802 என்ன ம் அந்தக் கூத்ைத இங்குநாம் ெசய் ம் தில்ைலப் 
    ெபான்னகர் உலகம் எல்லாம் உ வம் ஆம் டன் உள்ளம் 
    இன்ன  வாத சாந்தம் என்  இைற அ ளிச் ெசய்ய 
    மன்னவ ஏைன அங்கம் ஆெவன மன்னன் ெசால்வான். 
 
803 அைரக்கும் ேமல் உலகு ஏழ் என்  அைரக்குக் கீழ் உலகு ஏழ் என் ம் 
    உைரக்கலால் உலகம் எல்லா உ வம் ஆம் டற்கு இந்தத் 
    தைரக்கு ேமல் அனந்தம் ெதய்வத் தானம் உண்  அைனத் ம் கூறின் 
    வைரக்கு உறா சில தானங்கள் வகுத்  உைர ெசய்யக் ேகண்மின். 
 
804 தி வளர் ஆ ர் லம் தி வாைனக் காேவ குய்யம் 
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    ம வளர் ெபாழில் சூழ் அண்ணாமைல மணி ரம் நீவிர் 
    இ வ ம் கண்ட மன்றம் இதயம் ஆம் தி க்காளத்தி 
    ெபா வ ம் கண்டம் ஆகும் வ மத்தியம் ஆம் காசி. 
 
805 பிைற தவழ் கயிைலக் குன்றம் பிரமரந் திரமாம் ேவதம் 
    அைறத  வாத சாந்த ம ைர ஈ  அதிகம் எந்த 
    ைறயினால் என்னின் ன்னர் ேதான்றிய ைறயால் என்றக் 
    கைற அ  தவத்த ேரா  க ாியன் ேகாயில் க்கான். 
 
806 தன் அ ள் அதனால் நீத்த தன்ைனேய ேத ப் ேபாந்த 
    மின்னவிர் கயிைலதாேனா விைட உ  மாறி மன்றாய் 
    மன்னிய  ஏேயா திங்கள் மண்டல ேமேயா என்னப் 
    ெபான் அவிர் விமானக் கீழ்பால் ெவள்ளி அம் ெபா  உண்டாக. 
 
807 மின் பயில் பாிதிப் த்ேதள் பால் கடல் விளங்கி ஆங்குப் 
    பின் பதன் இைச மாணிக்கப் பீ ைக ேதான்றிற்  அன்ன  
    அன்பர் தம் உளேம ஆகும் அல்ல  ேவதச் ெசன்னி 
    என்ப  ஆம் அஃேத அன்றி யா  என இைசகற் பாற்ேற. 
 
808 அன்ன  ஓர் தவிசின் உம்பர் ஆயிரம் கரத்தால் அள்ளித் 
    ன் இ ள் வி ங்கும் ேகா  சூாியர் ஒ  காலத்  
    மன்னினர் உதித்தால் ஒப்ப மன ெமாழி பக்கம் கீழ்ேமல் 
    பின் தல் கடந்த ஞானப் ேபர் ஒளி வ வாய்த் ேதான்றி. 
 
809 ந்  கணங்கள் ெமாந்ைத தண் ைம ழக்கம் ெசய்ய 
    நந்தி மா ழவம் தாக்க நாரணன் இடக்ைக ஆர்ப்ப 
    வந் கம் த வ ன் மர ளி இ வர் பாட 
    ஐந்  ந் பி ம் கல்ெலன்  ஆர் க  ழக்கம் காட்ட. 
 
810 ம  கத்  அலர்ந்த ெவண் தாமைரகள் சு திக் கூட்டச் 
    ச  கத்  ஒ வன் சாமகீத யாழ் தடவிப் பாட 
    வி  கத்  அ கு ெமாய்க்கும் மீன் என ஞான ெவள்ளிப் 
    ெபா  கத்  அமரர் ற் ம் மைழ எங்கும் ேபார்ப்ப. 
 
811 ெபா ம் கடல் நிறத்த ெசம் தீ ெபாங்குைள குறளன் மீ  
    ெப ம் கடல் வடைவச் ெசம்கண் பி ங்க ேமல் திாிந்  ேநாக்கி 
    ம் கடல் எாியில் சீற கிற வலத்தாள் ஊன்றிக் 
    க ம் கடல் ைளத்த ெவய் ேயான் காட்சியில் ெபா ந்  நின் . 
 
812 ெகாய் ம் ெசம் கமலப் ேபா  குவிந்  என எ த் க் கூத் ச் 
    ெசய் ம் ண்டாிகத் தா ம் திைச கடந்  உள ஈர் ஐந்  
    ைக ம் திண் பைட ம் ெதய்வ மகளிர் மங்கல நாண் காத்த 
    ைம உண்ட மிட ம் சங்க வார் குைழ ைழந்த கா ம். 
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813 ெசக்கரம் சைட ம் ேதசு ஆர் ெவண் தி  நீ ம் ெதய்வ 
    க்க ம் உரகக் கச்சும் ள் எயி  இைமக்கும் மார் ம் 
    ைமக்க ம் கயல் கண் நங்ைக வல் யின் ஒ ங்கி நிற்கும் 
    பக்க ம் அவள் ேமல் ைவத்த பார்ைவ ம் நைக ம் ேதான்ற. 
 
814 கங்ைக ஆ  அலம் ம் ஓைச க க்ைக வண்  இரங்கும் ஓைச 
    மங்கல ழவின் ஓைச மந்திர ேவத ஓைச 
    ெசம்ைக ஆ  எாியின் ஓைச தி வ ச் சிலம்பின் ஓைச 
    எங்க ம் நிரம்பி அன்பர் இ  ெசவிக்கு அ தம் ஊற்ற. 
 
815 ஆ னான் அமல ர்த்தி அஞ்ச  கிழ்த் ச் ெசன்னி 
    சூ னார் அ யில் ழ்ந்தார் சு தி ஆயிரம் நாவாரப் 
    பா னார் பரமானந்தப் பரைவயில் ப ந்தார் அன்  
    நீ னார் நி த்த ஆனந்தம் காண்ப  நியமம் ண்டார். 
 
816 னிவர் கந்த வர் வாேனார் தானவர் ேமான ேயாகர் 
    னித கிம் டர் ஆதிப் லவ ம் இைறஞ்சி அன்பில் 
    கனித  இன்பத்  ஆழ்ந்தார் தி மணம் காணவந்த 
    மனித ம் காணப் ெபற்றார் மாதவர் ெபா ட்டான் மன்ேனா. 
 
817 அனந்தனா னிவர் ேவந்தன் அள  இல் ஆனந்தம் றி 
    மனம் தனி நிரம்பி ேம ம் வழிவ  ேபால மார்பம் 
    ைனந்த ண்ணிய ெவண்ணீ  கைரந்திடப் ெபாழி கண் நீ ள் 
    நைனந்  இ  கரம் கூப்பி நாதைனப் பா கின்றான். 
 
818 பராபர தேல ேபாற்றி பத்தியில் விைளவாய் ேபாற்றி 
    சராசரம் ஆகி ேவறாய் நின்ற தற் பரேன ேபாற்றி 
    கராசல உாியாய் ேபாற்றி கனக அம்பலத் ள் ஆ ம் 
    நிராமய பரமானந்த நி த்தேன ேபாற்றி ேபாற்றி. 
 
819 ஒன்  ஆகி ஐந்தாைய ஐந்  உ வாகி வ வாய் ேபாற்றி 
    இன்றாகிச் ெசன்ற நாளாய் எதிர் நாளாய் எ வாய் ேபாற்றி 
    நன்றாகித் தீய  ஆகி ந வாகி வாய் மன் ள் 
    நின்றா ம் பரமானந்த நி த்தேன ேபாற்றி ேபாற்றி. 
 
820 அ யேரம் ெபா ட்  ெவள்ளி அம்பலத்  ஆடல் ேபாற்றி 
    ெபா  அணி தடம் ேதாள் ேபாற்றி ாி சைட மகுடம் ேபாற்றி 
    க  அவிழ் மலர் ெமன் கூந்தல் கயல் விழி பாகம் ேபாற்றி 
    ெந ய நல் பரமானந்த நி த்தேன ேபாற்றி ேபாற்றி. 
 
821 என்  நின்  ஏத்தினான் பின் இ வைர ேநாக்கி ெவள்ளி 
    மன் ள் நின்  ஆடா நின்ற மைற தல் க ைண கூர்ந்  
    நன்  நீர் ேவட்ட  என் என்  அ ள் ெசய்ய நாதன் பாதம் 
    ன்  ெமய் அன்பில் தாழ்ந்  ெதா  நின்  இதைனச் ெசால்வார். 
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822 எந்ைதயி த் தி க்கூத்ெதன் மிந்நிைலநின் றியார்க்கும் 
    பந்தெவம் பாசநீங்கப் பாித்த ள் ெசய்தி ெயன்னச் 
    ெசந்தமிழ்க் கன்னி நா ெசய்தமா தவப்ேப ெறய்தத் 
    தந்தன ெமன்றான் ேவந்தைல த மாறநின்றான். 
 
823 அரா னி ஈ  ேவண் ம் ஆதி எம் ெப ம் இந்த 
    நிராமய பரமானந்த நி த்த ேநர் கண்ேடார் எல்லாம் 
    தராதலம் மிைச வந்  எய்தாத் தனிக்கதி ெப தல் ேவண் ம் 
    பராபர என்  தாழ்ந்தான் பகவ ம் அதற்கு ேநர்ந்தான். 
 
824 ஆர்த்தனர் கணத்ேதார் ைக ேகாத்  ஆ னார் அலர்  மாாி 
    ர்த்தனர் விண்ேணார் கண்ணீர் ம்பினர் னிவர் ஆகம் 
    ேபார்த்தனர் ளக அன்பில் ைதந்தனர் வி ங்குவார் ேபால் 
    பார்த்தனர் ல் க் ெகாண்டார் பரவிய அவ் இ வர் தம்ைம. 
 
825 அனித்தம் ஆகிய த ஐம் ெபாறி லன் ஆதி ஆ  ஆகி 
    இனித்த மாையேயா  இ விைனத் ெதாடக்கி ம் இ ளி ம் ேவ  ஆகித் 
    தனித்த ேயாகிகள் அகம் நிைறந்  ஆ ய தனிப்ெப ம் தி க்கூத்ைதக் 
    குனித்த வண்ண மாக் கண்டவர்க்கு இகபரம் ெகா த்  அவண் உைற கின்றான். 
 
826 குனிவில் ஆதிைரத் தினம் ெதா த்  எதிர் வ  ெகா வில் ஆதிைர எல்ைல 
    னித ஆடக ளாி ேதாய்ந்  தனித்தனிப் ெபா  நடம் தாிசித்  அங்கு 
    இனி  அமர்ந்  ற்  எண் மடம் ஐந்  எ த்  எண்ணி இந்நிைல நிற்கும் 
    கனி ம் அன்பினார் எண்ணியாங்கு எய் வர் க திய வரம் எல்லாம். 
 
    ெவள்ளிஅம்பலத் தி க்கூத்தா ய படலம் சுபம் 
    ------------------------ 
 

1.7. குண்ேடாதர க்கு அன்னமிட்ட படலம் (827 - 848) 
 
827 பன்ன ேகச ம் அ  ப் பாத ம் பணிய 
    மின் வார் சைட மன்னவன் ெவள்ளி மன்  ஆடல் 
    ெசான்னவா  இ  பசித்  அழல் சுட ஒ  தம் 
    அன்ன மாமைல ெதாைலத்த ஆ  எ த்  இனி அைறவாம். 
 
828 மின் இயல் கைட மாதவர் ேவதியர் ஏேனார் 
    எந் நிலத்  உள மன்னவர் யாவர்க்கும் ைறேய 
    ெபான் இயல் கலத்  அ  சுைவப் ேபானகம் அ த்தா. 
 
829 சு கின்ற ம் உ ப்ப ம் ண்ப ம் ப க்காய் 
    வாச ெமல் ைல ஏன ம் அம் ைற வழங்காத் 
    ேதச மன்னவர் ஏைனேயார் ெசல் நர்ச் ெச த்தி 
    ஈசன் அன்  கற்பினாள் இ க்கும் அவ் ேவைல. 
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830 மைட வளத் ெதாழில் லவர் வந்  அ யிைண வணங்கி 
    அ யேரம் அட்ட ேபானகம் ஆயிரத்  ஒன்றின் 
    இைடய  ஆயி ம் ெதாைலந்தில  ஆம் கண் ேமல் ெசய்யக் 
    கடவ  ஏ  எனப் பிராட்  தன் கணவர் ன் கு கா. 
 
831 பணிந்  ஒ ங்கி நின்  அ  கண் ப்பத்  க்ேகா  
    கணங்கள் தம்ெமா ம் இங்கு எ ந்  அ ள்வ  க தி 
    இணங்கும் இன் சுைவப் ேபானகம் எல்ைல என்  ஆக்கி 
    உணங்கு கின்ற  உண்  எஞ்சிய எைனத்  என உைரக்கின். 
 
832 இைமயக் குன்ற ம் அைடகலா  இதன் றம் கிடந்த 
    சிைமயக் குன் கள் ஈட்ட ம் ேசர்ந்  என நிமிரச் 
    சைமயக் ெகாட் ய வால் அாிப் க்க ம் சாதக் 
    அைமயக் ெகாட் ய கறிகளின் வ க்க ம் அைனத்ேத. 
 
833 என்ற ேபா  இைற எம்பிரான் ேதவியார் இடத்தில் 
    ஒன் ம் அன்பினால் ஒ  விைளயாடைல நிைனத்ேதா 
    தன் தனிக்குைடப் பாாிடத் தைலவன  ஆற்றல் 
    அன்றி யாவ ம் அறிந்திடக் காட்டாேவா அறிேயம். 
 
834 சிறி  வாள் நைக ெசய்   ேவந்தாில் சிறந்த 
    ம வில் மீனவன் அ ம் ெபறல் மகள் உனக்கு அாிதில் 
    ெப வ  ஏ  வான் த ம் நின் பணி ெசயப் ெபற்  இங்கு 
    உைறவேதல் பிறர் தி  எலாம் உன்னேத அன்ேறா. 
 
835 அள  இலாத நின் ெசல்வத்தின் ெப க்ைக நாம் அறிய 
    விைள  ெசய்தைன ேபா ம் நின் வி ந்  உணப் பசியால் 
    கைள அைடந்தவர் ஆகி நம் கணத்தி ள் காேணம் 
    தளவ ரலாய் யாம் ெசய்ய தக்க  ஏ  என்றான். 
 
836 அ க்க நின்ற குண்ேடாதரன் அகட் ைட வடைவ 
    ம க்க உன்னினான் அ  வந்  வயிற்  எாி பசியாய்த் 
    ெதா க்க ஆலம் உண்டாங்கு உடல் ேசார்ந்  ேவர்த்  ஆவி 
    ஒ க்கம் உற்  ஐய பசியினால் உயங்கிேனன் என்றான். 
 
837 குைட எ க்கும் இக் குறிய தாள் குறட்கு ஒ பி  ேசா  
    இ மின் அப் றம் ேசா மால் எனத் ெதா  எல்லாம் 
    உைடய நாயகி ேபாயினாள் குறிய ம் உடேன 
    நைட தளர்ந்  கண் ைதந்  வாய் லர்ந்திட நடந்தான். 
 
838 பைடக்கண் ஏவலர் இைறமகள் பணியினால் பசிேநாய் 
    ெதா த்தவன் தைனக் ெகாண்  ேபாய் ெசான்றி ன் வி த்தார் 
    அ த்  இ ந்தேத கண்டனர் அன்ன மா மைலைய 
    எ த்  அயின்ற  அ சில் அங்கு இ ந்த  காணார். 
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839 சிலம்  ரச் சீற ச் ேச யர் சில்ேலார் 
    அலம்  வால் வைளக் ைக ெநாித்  அதிசயம் அைடந்தார் 
    லம்  ேமகைலயார் சிலர் ெபா க்கு என ெவ ண்டார் 
    கலம் ெபய் ண் ைலயார் சிலர் கண் ைதத்  திாிந்தார். 
 
840 ரைவ ேபாகிய ாிவில் வான் ரல் பால் வைறயல் 
    க ைன தீம் பய  அ  ைவயல் பல் வைகக் கறிகள் 
    விர  ேதம்ப  பால் தயிர் இ  ேதன் ெவள்ளம் 
    வைர  இலாதன மிடாெவா  வாாி வாய் ம த்தான். 
 
841 பல் பழக் குைவ ேவற்  உ ப் பண்ணியம் கன்னல் 
    ெமல் சுைவத் தண்  ெதங்கு இைவ அன்றி ம் ஏவா 
    வல்சி காய்களின் வ க்க ம் கர்ந்  மாறாமல் 
    எல்ைலதீர் நவ பண்ட ம் எ த்  வாய் ம த்தான். 
 
842 பாாித்  உள்ள இப் பண்ட ம் ப  உக் கு ம் ைகயால் 
    வாாித் தன் ெப  வயிற்றிைட ைவப்ப ம் ைவ 
    ாித்  ஆகுதி பண்ணிய தழல் எனப் ெபாங்கிக் 
    ேகாாித்  ஒன்ப  வாயி ம் பசித்தழல் ெகா த்த. 
 
843 அலங்கல் ஓதி கண்  அதிசயம் அைடந்  தன் அன்பின் 
    நலம் ெகாள் நாயகன் ன்  ேபாய் நாணம் உள் கிடப்ப 
    இலங்கு ம்குழல் சுவல் மிைச இறக்கி இட்  ஒல்கி 
    நிலங் கிைளத்  நின்றாள் நிைல கண்டனர் நி பன். 
 
844 அஞ் சில் ஓதிைய வின வான் அறிகலான் ேபாலக் 
    குஞ்சி ஆர் அழல் அன்ன அக் குட வயிற்றவன் உண்  
    எஞ்சி உள்ளேவல் தங்கள் இன்ன ம் வி த்  உன் 
    ெநஞ்சு உவப்பேவ அ த் ம் என்ன ம் நிமைல. 
 
845 ஐய இன் ம் இக் குறள் பசி அடங்கிடா ேவ  
    ெவய்ய பாாிட ரைர வி த்தி ஏல் எ த்  
    ைவயம் யாைவ ம் வயிற்றிைட ைவப்பேர அதனால் 
    ெசய்ய கால த்திரப் ெபயர் ேதற்றம் ஆம் உனக்ேக.. 
 
846 சங்க வார் குைழக் குறண் மகன் தன் ெசயல் தாேன 
    இங்கு வந்  உைர ெசய்திட அறிதி என்  இைற ன் 
    மங்ைக நாயகி கு தவாய் மலர் ெபா  எயிற் த் 
    திங்கள் வாய் ைழயான் பசித் தீச்சுட வந்தான். 
 
847 நட்டம் ஆ ய சுந்தர நங்ைக எம் பிராட்  
    அட்ட ேபானகம் பனி வைர அைனயவாய்க் கிடந்த 
    ெதாட்  வாய் ம த்திட ம் என் சு  பசி தணியா  
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    இட்  உணாதவர் வயி  ேபால் காந் வ  என்றான். 
 
848 ைகயர் ப் ரத்  இட்ட தீக் க ம்பசி உ வாய்ப் 
    ெபாய்யேனன் வயிற்  இைடக் கு  குந்தேதா என் ம் 
    ைக எறிந்தி ம் அண்டங்கள் ெவ  படக் கத ம் 
    ஐய ேகா எ ம் உயிர்த்தி ம் ஆவி ேசார்ந்  அய ம். 
 
    குண்ேடாதர க்கு அன்னமிட்ட படலம் சுபம் 
    --------------------- 
 

1.8. அன்னக் குழி ம் ைவைக ம் அைழத்த படலம் (849- 875) 
 
849 ேவத நாயகன் பாாிட ேவந்த க்கு அைமயா 
    ஓதன் ஆதிகன் அ த்திய தன்ைம ஈ  ைவ ம் 
    ேபாத ராைமயால் அைம றப் ேபானகக் குழிதந்  
    ஓத மாநதி அ த்திய ெசய்தி ம் உைரப்பாம். 
 
850 கவன மால் விைட ஆளியின் க கமழ் ெதன்றல் 
    பவன மா மைல யாட் ையப் பார்த்  உேள நைகத் த் 
    தவன மாப் பசி உைடயவன் தன் ெபா ட்  அன்ன 
    வன மாதிைன நிைனத்தனன் நிைனக்கும் ன் ேபாந்தாள். 
 
851 நால் தடம் திைசத் தயிர்க்கடல் அனந்தன் தைல நிலம் ஈண்  
    உற்  எ ந்  நால் கிடங்கராய் உதித்  எ ந்தாங்கு 
    மாற்ற ம் சுைவத் தீம் தயிர் வால் அாிப் பதத்ேதா  
    ஏற்  எ ந்த  நால் குழி இடத்தி ம் ெபாங்கி. 
 
852 கு  மதிக்குல மன்னவன் ம கனக்கு உண்டப் 
    ெப வயிற்றில் இ  பிைற எயிற்  எாி சிைகப் ேபழ் வாய் 
    ஒ  குறள் குைட ரைன உன் பசி தணியப் 
    ப க எனப் பணித்  அ ம் பாாிடத் தைலவன். 
 
853 அத் தயிர்ப் பதக் கிடங்காில் அைல கடல் கலக்கும் 
    மத்  எனக் கரம் ைதத்  எ த்  வாய் ம த் ச் 
    ய்த்திடப் பசி வி த்த  சு தி நாயகன் தாள் 
    பத்தி ைவத்   உணர்ந்தவர் பழவிைனத் ெதாடர் ேபால். 
 
854 வாங்கி வாங்கி வாய் ம த்த ம் உடம்  எலாம் வயிறாய் 
    ங்கினான் தைர கிழிபடப் ெபா ப்  என ழ்ந்தான் 
    நீங்கு நீள் உயிர்ப்  இலன் உடல் ரண்டனன் நீர் ேவட்  
    ஆங்கு நீர் நிைல ேத வான் ஆயினான் எ ந்தான். 
 
855 ஆவி அன்னவர்ப் பிாிந்  உைற அணங்கு அனார் ேபாலக் 
    காவி நாள் மலர் தாமைரக் க மலர் வாட 
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    வாவி ஓைட ம் குளங்க ம் வறப்ப வாய் ைவத் க் 
    கூவ நீள் நிைல நீர்க ம் பைச அறக் கு த்தான். 
 
856 அைனயன் ஆகி ம் நீர் நைச ஆற்றலன் வ ந் ம் 
    விைனயன் ஆகி வானதிச் சைட ேவதியன் பாதத்  
    இைனய நாத ம் தன் தி  யின் மீ  இ க்கும் 
    நைனய நாள் மலர் ஓதிையப் பார்த்  ஒன்  நவில் வான். 
 
857 ேதங்கு நீர்த்திைர மா ைகச் ெசல்வி நீ இந்த 
    வாங்கு நீர்த்தடம் ாிைச சூழ் ம ைரயின் மா  ஒர் 
    ஓங்கு நீத்தம் ஆய் ஒல் என வ தி என்  உைரத்தான் 
    நீங்கு நீர்த்தி  மா  அவண் ஒ  ெமாழி நிகழ்த் ம். 
 
858 அன்  எம் பிரான் ஆைணயால் பகீரதன் ெபா ட் ச் 
    ெசன்  நீ ஒ  தீர்த்தம் ஆய்த் திைளப்பவர் களங்கம் 
    ஒன்  தீவிைனத் ெதாடக்கு அ த்  எ க எனப் பணித்தாய் 
    இன்  ஓர் நதி ஆெகனப் பணித்திேயல் என்ைன. 
 
859 ெதாிசித் ேதார் ப ந்  ஆ ேனார் ெசம்ைகயால் ஏ ம் 
    பாிசித்ேதார் பவத் ெதாடர்ச்சியின் பற்  விட்  உள்ளத்  
    உ சித்ேதார் உ  பத்தி ம் விச்ைச ம் உணர்வாய் 
    விாிசித்ேதார் உ  ெமய் உணர்வால் வ ம் ம். 
 
860 தந்திடப் பணித்  அ ள் எனா தடம் னல் ெசல்வி 
    சுந்தரப் ெப ம் கட ைள வரம் ெகாண்  ெதா  
    வந்த அளப்  இலா ேவகம் ஓ  எ ந்  மா நதியாய் 
    அந்தரத்  நின்  இழிபவளாம் எனவ ம் ஆல். 
 
861 திைர வைள அணிகரம் உைடயவள் ெச  மணி நைக உைடயாள் 
    ைர வைள கில் உைடயவள் ெகா   இைடயவள் அற நீள் 
    விைர வைள குழல் உைடயவள் கயல் விழி உைடயவள் வ வாள் 
    வைர வைள சிைலயவன்  மட வரல்நதி வ வி ேம. 
 
862 விைர ப ம் அகிலைர ெபாாிதிமில் ெவயில் வி  மணி வைர ேயா  
    அைர பட  சிைன அலறிட வ ெயா  க  அகழாக் 
    குைரப  கழல் இற உளர் சி  கு  அ ெயா  பறியாக் 
    கைரபட எறிவ  வ வ  க விைச வளி எனேவ. 
 
863 பிைணெயா  கைல பி ெயா  காி பிாிவில ெவா  ப வப் 
    பைணெயா  க சு வயி  அைண பறெழா  த வி அதன் 
    ைணெயா  கவிபயில் மர நிைர ெதாைக ெயா ம் இற உளர் ெவம் 
    கைணெயா  சிைல இதண் ெந ம் எறி கவெணா  ெகா  வ ம் ஆல். 
 
864 அ யிற ெந வைர உைதவன அகழ்வன அகழ் ம ைவத் 
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    திடர் இ வன மைழ ெச கிய சிைன மர நிைர தைலகீழ் 
    பட இ கைர ெதா ம் ந வன ப கடல் உைட  பார் 
    ெந  கு இ பிள  உற வ  ெந  நதி இன அைலேய. 
 
865 பிளிெறா  இனம்  மரம் அகழ் ெப வ  இன வைசயா 
    ெவளிற  வனெவறி மணி இன விைர ெசலவின மதேமா  
    ஒளிறளி இன ைர க படம் உைடயன என வரலால் 
    களி  அைனய  ம  இதழிகள் கவிழ் சைட அணி கு ைஞ. 
 
866 நீ ய பிலம் உ  நிைலயின நி மலன் மதி  மீ  
    ஆ ய ெசயல் இன ெவயில் உமிழ் உ மணி தைல இள நீள் 
    ேகா ய கதியின நிைர நிைர கு கிய பல கா ன் 
    ஓ ய வ யின வைள உடல் உரக ம் என வ ம் ஆல். 
 
867 மண் அகழ்த ன் வைள அணி க  மாவைனய  மிைச ேபாய் 
    விண் உள வ ன் அ ணர்கள் இைற வி  னெலா  ெந கும் 
    அண்ணைல அைனய  சுைவ இ  தைல அைள உ  ெசயலால் 
    கண்ணைன அைனய  ெந கிய க கிய கதி நதிேய. 
 
868 திகழ் த  காி பாி கவாிகள் ெச  மணிெயா  வ மா  
    திகழ் த  குட ல அரசர்கள் ெநறி ெசய்  கவர் தி ேவா  
    அகழ் த  பதி கு மதிகுல அரசைன அைத அலேதல் 
    கழ் த  திைற இட வ  குட ல அரச ம் நிக ம். 
 
869 ஆெரா  மடல் அவிழ் பைன ெயா ம் அர நிகர் இைல நிம்பத் 
    தாெரா  ெயா  சிைலெயா  தகு கயெலா  த வாப் 
    பாெரா  திைச பரவிய தமிழ் பயில் அரசர்கள் கு மிச் 
    சீெரா  பல தி  ெவா  வ  ெசயல் அைனய  நதிேய. 
 
870 கல்லார் கவி ேபால் கலங்கிக் கைல மாண்ட ேகள்வி 
    வல்லார் கவி ேபால் பலவான் ைற ேதான்ற வாய்த் ச் 
    ெசல்லா  ேதா ம் ெபா ள் ஆழ்ந்  ெதௗ¤ந்  ேதயத்  
    எல்லா ம் ழ்ந்  பயன் ெகாள்ள இ த்த  அன்ெற 
 
871 வண்  ஓைத மாறா மலர் ேவணியின் வந்த நீத்தம் 
    கண்  ஓத நஞ்சு உண்  அ ள் கண் தன் ர்த்தி ேபழ்வாய் 
    விண்  ஓதம் அணியா  என் விடாய் என ெவம்பி ழ்ந்த 
    குண்  ஓதரைன வி த்தான் அக் கு ைஞ ஞாங்கர். 
 
872 அ த்தான் நதியின் இைட க்கு இ ந்  ஆற்றல் ஓ ம் 
    எ த்தான் கு ம்ைக இரண் ம் கைர ஏற நீட் த் 
    த த்தான் மைலேபால் நிமிர் தண் னல் வாய் அங்காந்  
    ம த்தான் விடா ம் கடல் உண் ம் மைழ  நாண. 
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873 தீர்த்தன் சைட நின்  இழி தீர்த்தம் அ ந்தி வாக்குக் 
    கூர்த்  இன்  ெகாண்  குழகன் தி  ன்னர் எய்திப் 
    பார்த்தன் பணிந்த பதம் ன் பணிந்  ஆ ப் பா  
    ஆர்த்த அன்  உ வாய்த் தித்தான் அளவாத கீதம். 
 
874 பாட் ன் ெபா ளான் அவன் பாாிட ரன் பாடல் 
    ேகட்  இன்பம் எய்திக் கணங்கட்குக் கிழைம நல்கி 
    ேமாட்  இன் னன் மண் ைற ெசய்  இ ந்தான் அளகக் 
    காட் ன் றம் ேபாய் மடங்கும் கயல் கண்ணிேயா ம். 
 
875 தீர்த்தன் இதழிச் சைட நின் ம் இழிந்  வரலால் சிவகங்ைக 
    தீர்த்தன் உ வம் ெதௗ¤ ேவார்க்கு ஞானம் தரலால் சிவஞான 
    தீர்த்தம் கா ல் க கி வ ம் ெசய்தியாேல ேவகவதி 
    தீர்த்தம் கி த மாைல என ைவைக நாமம் ெசப் வர் ஆல். 
 
    அன்னக் குழி ம் ைவைக ம் அைழத்த படலம் சுபம் 
    ---------------------------- 
 

1. 9. ஏ  கடல்அைழத்த படலம் (876 - 890) 
 
876 டங்கன் மதி  மைறத்த த் ெதன்னன் குறட்கு அன்னக் 
    கிடங்கெரா  நதி அைழத்த கிளர் க ைணத் திறன் இ  ேமல் 
    மடங்கல் வ  கவர்ந்தான் ெபான் மாைல ப ந்  ஆட ஏ  
    தடம் கட ம் ஒ ங்கு அைழத்த தன்ைம தைனச் சாற் வாம். 
 
877 ஓத அ ம் ெபா ள் வ தி உ வாகி உலகம் எலாம் 
    சீதள ெவண் குைட நிழற்றி அறச் ெசம் ேகால் ெச த் ம் நாள் 
    ேபாத அ ம் ெபா ள் உணர்ந்த இ க ம் னித னி 
    மாதவ ம் வரன் ைறயால் சந்தித்  வ கின்றார். 
 
878 ேவத னி ேகாத ம ம் தைலப்பட்  மீள்வான் ஓர் 
    ேபா  அளவில் கற் ைடய ெபான் மாைல மைன குந்தான் 
    மா  அவ ம் வரேவற்  கமன் உைர வழங்கிப் ெபான் 
    ஆதனம் இட்  அஞ்ச  ெசய்  அாியதவத் திறம் ேகட்பாள். 
 
879 கள்ள விைனப் ெபாறி கடந்  கைர கடந்த மைறச் ெசன்னி 
    உள்ள ெபா ள் பரசிவம் என்  உணர்ந்த ெப ந்தைக அ ேகள் 
    தள்ளாிய பவம் அகற் ம் தவம் அ ள் ெசய்க எனக் க ைண 
    ெவள்ளம் என கம் மலர்ந்  னிேவந்தன் விளம் ம் ஆல். 
 
880 தவ வ யான் உலகு ஈன்ற தடா தைகக்குத் தாய் ஆனாய் 
    சிவ ெப மான் ம கன் எ ம் சீர் ெபற்றய் திறல் மலயத் 
    வசன் அ ம் கற்  உைடயாய் நீ அறியாத் ெதால் விரதம் 
    அவனி இடத்  எவர் அறிவார் ஆனா ம் இயம் பக்ேகள். 
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881 மானதேம வாசிகேம காயிகேம என வகுத்த 
    ஈனம் இல் தவம் ன்றம் இவற்றின் ஆனந்தம் த ம  
    தான மிைச மதி ைவத்தறய  ெபாைற ெமய் சிவைன 
    ேமானம் உறத் தியானித்தல் ஐந்  அடக்கல் தல் அனந்தம். 
 
882 வாசிக ஐந்  எ த்  ஓதன் ம ப் பஞ்ச சாந்தி மைற 
    ேபசுசத உ த்திரம் ேதாத்திரம் உைரத்தல் ெப ம் த மம் 
    காசு அகல எ த்  ஓதன் தல் அனந்தம் ஆயிகங்கள் 
    ஈசன் அ ச்சைன ேகாயில் வலம் ெசய்ைக எதிர்வணங்கல். 
 
883 நி த்தன் உைற பதிபலப் ேபாய்ப் பணிதல் பணி நிைற ேவற்றல் 
    தி த்தன்  நதி ஆதி தீர்த்த யாத்திைர ேபாய் ெமய் 
    வ த்த ற ஆடல் இைவ தல் பல அவ் வைக ன்றில் 
    ெபா த்த  காயிகங்கள் சிறந்தன இப் ண்ணியத் ள். 
 
884 தி த்த யாத்திைர அதிகம் அவற்ற அதிகம் சிவன் உ வாம் 
    தி த்த ஆம் கங்ைக தல் தி  நதிகள் தனித் தனி ேபாய்த் 
    தி த்த மா  அவதாித்த தி  நதிகள் தனித் தனி ேபாய்த் 
    தி த்தமாய் நிைறத னால் அவற்  இகந்  திைர ந்நீர். 
 
885 என்  னி விளம்பக் ேகட்  இ ந்த காஞ்சன மாைல 
    ன்  திைரக் கடல் ஆடத் ணி ைடய வி ப்பினள் ஆய்த் 
    தன் தி மா மகட்கு உைரத்தாள் சிறி  உள்ளம் தளர்  எய்திச் 
    ெசன்  இைறவற்கு உைரப்பல் எனச் ெசழியர் தவக் ெகா ந்  அைனயாள். 
 
886 தன் தன்ைன உைடய ெப ம் தைக ேவந்தர் ெப மான் ன் 
    ெசன்  அன்னம் என நின்  ெசப் வாள் குறள் ரர்க்கு 
    அன்  அன்னக் குழி  ெனா  ஆ  அைழத்த அ ட்கடேல 
    இன்  அன்ைன கடல் ஆட ேவண் னாள் என்  இரந்தாள். 
 
887 ேதவி தி  ெமாழி ேகட் த் ெதன்னவராய் நிலம் ரக்கும் 
    காவி திகழ் மணி கண்டர் கடல் ஒன்ேறா எ  கட ம் 
    கூவி வர அைழத் ம் என உன்னினார் குணபால் ஓர் 
    வாவி இைட எ ேவ  வண்ணெமா ம் வ வன ஆல். 
 
888 ண்ட மதித் திரள் அைனய சுாிவைள வாய் விட உைதத்  
    ெவண் தவள ைர த ம்பச் சுறா ஏ  மிைசக் ெகாட்பத் 
    தண் தரள மணித் ெதாகுதி எ த்  எறி ம் தரங்க நிைர 
    அண்ட ெந  க  உாிஞ்ச ஆர்த்  எ ந்த கடல் ஏ ம். 
 
889 கா ம் மாநகர் பனிப்பக் க  வில் அயன் பைடப் க் 
    ேகா மா  எ ந்த  எனக் ெகாதித்  எ ந்த கடல் அரவம் 
     நாயகன் அகில வனம் எலாம் கடந்த தி  
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    ஆைணயால் அவன் அ  ெசன்  அைடந்தார் ேபால் அடங்கிய  ஆல். 
 
890 தன் வண்ணம் எ  கட ன் தனி வண்ணெமா  கலந்  
    ெபான் வண்ண ந ம் ெபாகுட் ப் ம் ெபாய்ைக ெபா  எய்தி 
    மின் வண்ணச் சைடதாழ ெவள்ளி மணி மன்  ஆ ம் 
    மன் வண்ணம் என எட்  வண்ண ெமா ம் வயங்கிய  ஆல். 
 
    ஏ  கடல்அைழத்த படலம் சுபம் 
    ------------------- 
 

1.10. மலயத் வசைன அைழத்த படலம் (891- 921) 
 
891  எ  கடல் அைழத்த வா  இயம்பினாம் இனிச் 
    ெச  மதி மரபிேனான் ேசண் இழிந்  தன் 
    ப  இல் கற்பில் ெலா ம் பரைவ ேதாய்ந்  அரன் 
    அழகிய தி  உ  அைடந்த  ஓ வாம். 
 
892 ரவலன் தடாதைகப் ைவேயா ம் வந்  
    உர  நீர்க் கடல் ம ங்கு உ த்த சந்தனம் 
    மரவ மந்தார மா வகுளம் பாடலம் 
    விர  நந்தனத்  அாி அைணயின் ேமவினான். 
 
893 தா  அவிழ் மல் ைக ல்ைல சண்பகப் 
    ேபா  ெகாய்  இைளய ம் ேச ப் ெபான் ெதா  
    மாத ம் ெகா த்திட வாங்கி ேமாந்  உயிர்த்  
    ஆதரம் இரண்டாற அம ம் எல்ைலயில். 
 
894 தன்னமர் காத  தன்ைன ேநாக்கிேய 
    மன்னவன் உன் ெபா ட்  ஏ  வாாி ம் 
    இந் நகர் அைழத்தனம் ஈண் ப் ேபாந்  நின் 
    அன்ைனைய ஆ வான் அைழத்தி ஆல் என. 
 
895 மடந்ைத ம் அன்ைனையக் ெகாணர்ந்  வாவி மா  
    அைடந்தனள் ஆக மற்  அவள் ராண ல் 
    படர்ந்த ேகள்வியர் தைம ேநாக்கிப் ெபௗவநீர் 
    குைடந்தி ம் விதி எவன் கூ ம் என்னேவ. 
 
896 ேகா  அ  கற்பினாய் ெகா நன் ைகத்தலம் 
    காதலன் ைகத்தலம் அன்றிக் கன்றின் வால் 
    ஆதல் இம் ன்றில் ஒன்  அம் ைக பற்றிேய 
    ஓத நீர் ஆ தல் மர  என்  ஓதினார். 
 
897 மைறயவர் வாய்ைம ெபான் மாைல ேகட்  ேமல் 
    குைற  அறத் தவம் ெசயாக் ெகா ய பாவிேயற்கு 
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    இைறவ ம் சி வ ம் இல்ைலேய இனிப் 
    ெப வ  கன்  அலால் பிறி  உண்டாகுேமா. 
 
898 ஆதலால் கன்றின் வால் பற்றி ஆ ேகா 
    மாதராய் என்  தன் மகட்குக் கூற ம் 
    ேவதன் மால் பதவி ம் ேவண் னார்க்கு அ ள் 
    நாதன் ஆ யிர்த் ைண ஆய நாயகி. 
 
899 தன் உயிர்க் கிழவைன அைடந்  தாழ்ந்  தன் 
    அன்ைன தன் குைற உைர ஆட ஆண் தைக 
    மன்னவன் வலாாிேயா  ஒ ங்கு ைவகிய 
    ெதன்னவன் ேமல் மனம் ெச த்தினான் அேரா. 
 
900 சிைலயத் திாியார் தி  உள்ளம் உணர்ந்  
    தைலயத் திாி அட்டவன் ஆதனம் நீத்  
    உைலயத் திாி ஒத்த விமான ெமா  
    மைலயத் வசச் ெசழியன் வ ம் ஆல். 
 
901 மண் ேப  அைடவான் வ ம் ஏழ் கடல் வாய் 
    எண் ேப  அைடயா அ ளின் அ ைதப் 
    ெபண் ேப  அதனால் ெப ம் ேப  இ  எனாக் 
    கண் ேப  அைடவான் எதிர் கண்டனேன. 
 
902 வந்தான் ம கன் சரணம் பணிவான் 
    ந்தா னம் மாமன் எ ம் ைறயால் 
    அந்தா மைர அம் ைகயைமத்  மகள் 
    தந்தாைன எதிர்ந்  தழீஇ யினன் ஆல். 
 
903 ஆத்தன் தி  உள்ளம் மகிழ்ந்  அ ளால் 
    பார்த்  அன்  நிரம்பிய பன்னிெயா ம் 
    தீர்த்தம் குந்  ஆ ய ெசல்க 
    எனப் த்தண் ெபா ைநப் னல் நாடவ ம். 
 
904 ன்ைனத் தவம் எய்தி யன்  ெப ம் 
    அன்னப் ெபைட அன்னவள் வந்  எதிேர 
    தன்ைனத் த வத் த விக் கிாிேவந்  
    என்னக் குைறயா மகிழ் எய்தினேன. 
 
905 தண்ேட ெமாழிேவள் விதவக் குைறயால் 
    கண்ேடன் இலன் என்  க த்  அவலம் 
    உண்ேட அஃ  இவ் உவைகக் களிேதன் 
    வண்ேட என உண்  மறந்தனன் ஆல். 
 
906 ேசண் உற்றவைனச் சிலநாள் கழியக் 



 110

    காண் உற்றவள் ேபால் நிைற கற்  உைடயாள் 
    ண் உற்  மலர்ந்த ஒர் ெபான் ெகா ேபால் 
    நாண் உற்  எதிர் நண்ணி இைறஞ்சினள் ஆல். 
 
907 மஞ்சு ஓதிய காஞ்சன மாைல ைகயில் 
    ைபஞ் ேசாதி விளங்குப இத் திைரயாய்ச் 
    ெசஞ் ேசாதி ச் சிவ நாம எ த்  
    அஞ்சு ஓதி ெந ம் கடல் ஆ ம் அேரா. 
 
908 ங்கக் கைல ேவதியர் ெதால் மைற ல் 
    சங்கற்ப விதிப்ப  தன் ைணக்ைக 
    அம் ைகத் தளிர் பற்றி அகத்  உவைக 
    ெபாங்கப் ணாிப் னல் ஆ னேள. 
 
909 குைடந்தார் கைர ஏறினர் ெகான்ைற  
    மிைடந்தார் க ைணக் கண் விழிக் கமலம் 
    உைடந்தார் அைனமா ம் உதரம் கு கா  
    அைடந்தார் உைம பாகர் அ ள் ப வம். 
 
910 ஒண் ெகாண்டல் மிடற்  ஒளி ம் ஒ நால் 
    எண் ெகாண்ட யத்  எழி ம் அழல் ேசர் 
    கண் ெகாண்ட தல் கவி ம் ெபா யா 
    மண் கண்  வியப்ப வயங்கினர் ஆல். 
 
911 விண்ணின்  வ க்கி வி ம் கதிர் ேபால் 
    கண் நின்ற தல் க ணா கரன் வாழ் 
    எண் நின்ற ரத்தின் இழிந்  இைமயா 
    மண் நின்ற  ஓர் ெதய்வ விமானம் அேரா. 
 
912 அத் ெதய்வ விமானம் அ த்திட ம் 
    த் ெதய்வதம் க்கணவன் பணியால் 
    நத் ெதய்வ த க் கரன் அம் ைகெயா ம் 
    எத் ெதய்வத ம் ெதாழ ஏறினன் ஆல். 
 
913 ேதமாாி எ ம் ப  சிந்த ந ம் 
     மாாி ெபாழிந்த  ெபான் உலகம் 
    மா மைற அந்தர ந் பி கார் 
    ஆம் ஆம் என எங்கும் அதிர்ந்தன ஆல். 
 
914 எ ந்த  விமனம் வானம் எ ந்த ந் பி ம் நாணி 
    வி ந்த  ேபா ம் என்ன அர ஒ  எங்கும் விம்மத் 
    ெதா ம் தைக னிவர் ஏத்தச் சுராதிகள் பரவத் திங்கள் 
    ெகா ந்  அணி ேவணிக் கூத்தர் ேகா நகர் குறித் ச் ெசல்வார். 
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915 ன்  தம் உ வாய் ைவய ைற ாி ேகால் ைகக்ெகாண்   
          பின்  தம் உ வம் தந்த ம க ம் ெப கு ேகண்ைம 
        அன்  தந்  அ கு நின்ற தடா தைக அணங்கு மீண்  
         ெபான் ைன கு மிக் ேகாயில் குந்  நன்கு இ ப்பக் கண்டார். 
 
916 ன்ைன வல் விைனயால் யாக்ைக ைற த மாறித் ேதாற்றம்  
           மன்னிய மனிதர் ேபாலப் பண்ைடய வ வம் மாறி 
          அன்ைனேய மகளா ஈன்ற அப்பேன ம கன் ஆக  
           என்னயா ேநாற்ேறம் யார்க்கும் இயற்ற அ ம் தவம்தான் என்ன. 
 
917 கன்  அகலா ஆன் ேபால ஐயன் கைன கடல் விடா  பற்றி  
          ஒன்றிய அன்  பின்நின்  ஈர்த்  எழ உள்ளத்ேதா ம் 
          ெசன்  இ  கண் ம் ட்  அ க்க  தி ம்பி ேநாக்கக்  
          குன்  உறழ் விமானத்  அன்ைன அஞ்ச  கூப்பிச் ெசல்வார். 
 
918 வ ேலாகம் கடந்  ேபாய்ப் ண்ணிய க்கு எண் இறந்த ேபாகம் ஊட் ம் 
    சுவேலாகம் கடந்  ேபாய் மகேலாகம் சனேலாகம் றந்  ேமைலத் 
    தவேலாகம் கடந்  ேபாய்ச் சத்திய ேலாகம் கடந்  தண் ழாேயான் 
    நவேலாகம் கடந்  உலக நாயகம் ஆம் சிவேலாகம் நண்ணினாேர. 
 
919 அறக் ெகா  பின் இைற மகைன அ  பணிந்  தைன  
                       ஈன்றார்க்கு ஆதி ேவத 
    மைறப் ெபா ள் தன் வ  அளித்த அ ளின்  
                    மன நிைற மகிழ்ச்சி வாய் ெகாள்ளாமல் 
    றப்ப வ  என இரண்  தி ச் ெசவிக்கும்  
                    ெசம்கு தம் ெபாதிந்த தீம்ேதன் 
    நிைறப்ப  எனப் பல் ைறயால் தி ெசய்   
                    ெதா  ஒன்  நிகழ்த்தா நின்றாள். 
 
920 எண் இறந்த ேதவர்க்கும் யாவர்க்கும் பயன்  
                        சுரக்கும் இைமேயார் நாட் ப் 
    ண்ணியவான் தன் னிற் க் கன் க்குக் குைற  
                      ஏ  என் ெபா ட்  என் ஈன்றாள் 
    எண்ணிய  கடல் ஒன்ெற எ  கட ம் ஈண்   
                    அைழத்தாய் ஈன்றாள் ஆட 
    விண் இ ந்த கண வைன ம் விளித்  உன் அ ள்  
                     வ  அளித்  உன் ேமனா  ஈந்தாய். 
 
921 ெதன்னர் மர  இறந்த  எனப் ப  பழியில்  
                      ஆழவ ம் ெசவ்வி ேநாக்கிப் 
    ெபான் அவிர் தார்  ைனந்  ேகால் ஒச்சி  
                      வ கின்றாய் ேபா ம் ேம ம் 
    இந் நிைலைமக்கு இைட ம் இனி இன்ேற  
                         எனத் தைலவி இயம்ப ேலா ம் 
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    தன் இைறவி உட் ேகாைள அகம் ெகாண்  மகிழ்ந்   
                    இ ந்தான் தமிழர் ேகாமான். 
 
    மலயத் வசைன அைழத்த படலம் சுபம் 
    ---------------------- 
 

1.11. உக்கிர பாண் யன் தி அவதாரப் படலம் (922 - 966) 
 
922  மன்னவன் குல ேசகரன் தி  மகன் மைனவி 
    தன்ெனா ம் கடல் ஆ ய தகுதி ஈ  அந்தத் 
    ெதன்னவன் தனித் தி மகள் தி உளம் களிப்ப 
    உன்ன ம் திறல் உக்கிறன் உதித்தவா  உைரப்பாம். 
 
923 தண் நிலா ெமௗ  ேவய்ந்த சுந்தர சாமி ஞாலத்  
    எண் இலா ைவகல் அன்ன  இைணய  நிழல் ேபால் யார்க்கும் 
    ெதண் நிலாக் கவிைக நீழல் ெசய்  அ ள் ெசம்ேகால் ஓச்சி 
    உண்ணிலா உயிர் தானாகி ைற ாிந்  ஒ கும் நாளில். 
 
924 காியவன் கமலச் ெசம்மன் மைற தல் கைலகள் காண்டற்கு 
    அாியவன் அன்பர்க்கு என் ம் எளியவன் ஆகும் ேமன்ைம 
    ெதாியவன் பகன்ற சிந்ைதத் ெதன்னவன் தனக்கும் கற்பிற்கு 
    உாியவள் தனக்கும் காதல் மகெளன உைமையத் தந்தான். 
 
925 மற்  அதற்கு இைசயத் தா ம் ம மகன் ஆகி ைவயம் 
    ற் ம் ெவண் குைடக் கீழ் ைவக ைற ெசய்தான் ஆக ன்  
    ெகாற்றவர் தம்மில் திங்கள் ேகாக்கு  வி ப்பம் எய்தப் 
    ெபற்ற  ேபா ம் இன் ம் ெப வேதார் குைற  தீர்ப்பான். 
 
926 ஒன்றிைனச் ெசய்ைக ெசய்யா  ஒழிைக ேவ  ஒன்  ெசய்ைக 
    என்  இைவ உைடேயான் ஆதி ஈ  இலாப் பரம ேயாகி 
    நன்  தீ  இகழ்ச்சி ேவட்ைக நட்  இகல் விைளக்கும் மாைய 
    ெவன்றவன் ெசய் ம் மாைய வி த்தி யார் அளக்க வல்லார். 
 
927 இந்திர சால விச்ைச காட் வான் என்னத் தன்பால் 
    ெசம் தழல் நாட்டம் ஈன்ற ெசல்வைனக் க ப்பம் எய்தா 
    தம் தமில் உயி ம் ஞாலம் அைனத்ைத ம் ஈன்ற தாயாம் 
    சுந்தரவல்  தன்பால் ேதான்  மா  உள்ளம் ெசய்தான். 
 
928 அங்கு அவன் வர க்கு ஏற்ப ஆய ம் பிற ம் தாழ்ந்  
    மங்ைக நின் வ க்கு ஏற்பக் க  வனப் ம் சீ ம் 
    திங்கேதாற் ஆற்  மன்றல் ெசவ்வி ம் காண ஆைச 
    ெபாங்கிய  எங்கட்கு என்றார் னிைத அப்ப  ேபால் ஆனாள். 
 
929 க  மணிச் சிகரச் ெசம் ெபான் கனவைர அைனய காட்சித் 
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    தி  ைல அ தம் ெபய்த ெசப்  இரண்  அைனய வாக 
    வ  ைல சுமந்  மாய்ந்த ம ங்கு ம் வந்  ேதான்ற 
    அ ள் கனிந்த அைனயாள் நாவிற்கு இன் சுைவ ஆர்வம் ெபாங்க. 
 
930 என்ன ம் எளிய ேவ ம் அாியன என்ன ேவட்டாள் 
    அன்ன ம் ேபாக மி அ ம் ெபறல் உண  நல்கிப் 
    பன்னகர் அ ம் திங்கள் ப சுைவ அ ம் ெதய்வப் 
    ெபான்னகர் அ ம் ஆைச ைதபடக் கணங்கள் நல்க. 
 
931 ண்ணிய னிவர் ேவத பண் தர் ேபாந்  ேவந்தர்க்கு 
    கண்ணிய சடங்கு ர் அ ம் க  ெவள்ளத்  ஆழ 
    எண்ணிய திங்கள் ேதா ம் இயற்ற இக் கன்னித் ேதயம் 
    பண்ணிய த மச் சார்பால் ப பயன் தைலப்பா  எய்த. 
 
932 மாசு அறத் றந்ேதார் உள்ளம் ஆன வான் களங்கம் நீங்க 
    ஈசர் தம் கிழைம என் ம் இந்  ஆதிைர நாள் ெசய்த 
    ைசயின் பயன் தான் எய்த எாி பசும் ெபான் ேகாள்வந்  
    ேதசு ஒ  ேகந்திரத்தில் சிறந்த நல் ஓைர வாய்ப்ப. 
 
933 ந்ைத நான் மைறகள் தாேம ழங்க மந்தார மாாி 
    சிந்த நாள் மலர் த்  ஆ ம் மின் எனத் திைசகள் ேதா ம் 
    அந்தர மகளிர் ஆடத் ந் பி ஐந் ம் ஆர்ப்ப 
    விந்ைத ம் தி ம் ெவள்ைளக் கிழத்தி ம்  வாய்ப்ப. 
 
934 அந்தணர் மகிழ்ச்சி ங்க அ த்  அவர் வளர்க்கும் ன்னர் 
    மந்திர ேவள்விச் ெசந்தீ வலம் சுழித்  எ ந்  ஆர்த்  ஆடச் 
    சிந் ர தல் மா எட் ம் ேசட ம் ெபாைற எய்ப்  ஆற 
    இந்திரன் ேம ப் த்ேதள் னல் இைறக்கு இடம் ேதாள் ஆட. 
 
935 ஆலத்ைத அ தம் ஆக்கும் அண்ண ம் அணங்கும் ெகாண்ட 
    ேகாலத் க்கு ஏற்பக் காைலக் குழந்ைத ெவம் கதிர் ேபால் அற்ைறக் 
    காலத்தில் உதித்த ேசய்ேபால் கண் மைழ பி ற்  நிம்ப 
    மாைல ேதாள் ெசழியன் ெசல்வ மகள் வயின் ேதான்றினாேன. 
 
936 எ த்தனள் ேமாந்  ல்  ஏந்தினள் காந்தன் ைகயில் 
    ெகா த்தனள் வாங்கி ங்கு ெகாங்ைக நின்  இழிபால் ெவள்ளம் 
    வி த்தனள் கு தப் ேபாதில் ெவண் நிலா ெவள்ளம் ேபால்வாய் 
    ம த்தனள் அ த்தி னாள்தன் ைமந்தைன எம் பிராட் . 
 
937 சலத்தைலக் கிடக்ைகப் த்ேதள் அ நிழல் வாழ்க்ைகப் த்ேதள் 
    அலர்த்தைல இ க்ைகப் த்ேதள் ஆதி இப் த்ேதளிர் ேவதப் 
    லத்தைலக் ேகள்வி சான்ற ண்ணிய னிவர் ஏேனார் 
    குலத்தைல மகளி ேரா ம் ேகாமகன் ேகாயில் க்கார். 
 



 114

938 குட லத்  அரசும் ெபான்னிக் குளிர் னல் ேகாழி ேவந் ம் 
    வட லத்  அரசர் யா ம் கு நில வாழ்க்ைகச் ெசல்வத்  
    அடல்ெக  ெதாண்ைடத் தண்தார் அரெசா  மணிகம் சூழக் 
    கடல்கள் நால் திைச ம் ெபாங்கி வ வ ேபால் க ப்ப வந்தார். 
 
939 மன்னைனத் ேதவிதன்ைன ைறயினால் வ த்தி வாழ்த்தி 
    நன்னர் ேகாளாகி ஓைக நவின்  ெவண் ம  மான் நீத்த 
    ெதன்னவர் ெப மான் ேதவி தி கக் க ைண ெபற் ப் 
    ெபான்ன  பணிந்  தம் ஊர் ேபாகுவார் இைனய ெசால்வார். 
 
940 வ தியர் ெப மான் தன் பால் கந்தேன வந்தான் என்பார் 
    ப த  கற்பினாள் தன் பாக்கியம் இ ேவ என்பார் 
    அழகினான் மத ம் ெபண்ைம அவா உ ம் இவன் ேகால் ஆைண 
    எ கடல் உலேகா  ைவயம் ஏைழ ம் காக்கும் என்பார். 
 
941 மனிதர் வான் தவேமா ெதன்பார் ைவகு ேவார் தவேமா வானப் 
    னிதர் வான் தவேமா ேவள்விப் சுரர் தவேமா ேகள்வி 
    னிவர் வான் தவேமா ஈ  தல் இலா தல்வன் உள்ளக் 
    கனித  க ைண ேபா க் காதலன் ேதாற்றம் என்பார். 
 
942 த ம மா தவத்தின் ேபேறா வ த்த மாதவத்தின் ேபேறா 
    ெப ைம சால் காமன் ேநாற்ற ெப ந்தவப் ேபேறா எய்தற்கு 
    அ ைம ஆம் ேநாற்ற அ ம்தவப் ேபேறா இந்தத் 
    தி மகன் என்  தம்மில் வினாய் மகிழ் சிறப்பச் ெசன்றார். 
 
943 அவ் அவர் மைனகள் ேதா ம் மங்கல அணிகளாகக் 
    ெகௗைவ மங்கலங்கள் ஆர்ப்பக் க நகர் எங்கும் ெபாங்க 
    ெநய் விழா எ ப்பக் ேகள்வி நிரம்பிய மைறேயார்க்கு ஈந்த 
    ெதய்வ மா தான நீத்  அந் திைரக் கடன் ம த்த  அம்மா. 
 
944 சுண்ண ம் ெபாாி ம்  ெவள் அாிசி ம் ர்ைவக் கா ம் 
    தண் அ ம் சிவிறி சு தண் பனி நீ ம் சாந் ம் 
    எண்ெண ம் நானச் ேச ம் பைச அற எ த்  வாாிக் 
    கண்ணகன் நகரம் எங்கும் க வின தான ெவள்ளம். 
 
945 ெசம் ெபான் ெசய் த்தி ம்  ெசய் குழல் வட்டம் ஆக 
    அம் ெபான் ெசய் சிவிறி ெவண் ெபான் அண்ைட ெகாண்டாரம் ங்கும் 
    வம் பஞ்சு ைல யினா ம் ைமந்த ம் மாறி ஆட 
    அம் பஞ்சு மாறி மாறி அனங்க ம் ஆடல் ெசய்தான். 
 
946 இன்னணம் களிப்ப ர் இந்  ஆதிைர நல் நாளில் 
    ெபான்னவன் ேகந்திாித்த னித லக்கினத்தில் ேபாந்த 
    ெதன்னவர் ெப மான் ேசய்க்குச் சாதகச் ெசய்தி ஆதி 
    மன்னவர்க்கு இயன்ற ேவத மரபினால் வயங்க ஆற்றி. 
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947 காிய ெவண் திைர நீர்ச் ெசல்வன் கல் இறகு அாிந்த ெவன்றித் 
    ெதாியலன் உலகம் தாங்கும் ெதய்வதக் வைரக்ேகான் ஆதித் 
    தாியலர் ரம் சிந்தத் த க்கு அழிந்  அச்சம் ேதாற்றற்கு 
    உாிய காரணத்  ஆனா உக்கிர வ மன் என்பார். 
 
948 நால் ஆகும் மதியில் சந்தி மிதிப்ப  நடாத்தி ஆ  ஆம் 
    பாலாகும் மதியில் அன்ன மங்கலம் பயிற்றி ஆண் ன் 
    ேமல் ஆகும் மதியில் ேகச விைன த்  ஐந்தாம் ஆண் ன் 
    ல் ஆ  ெதாிந்  ண ல் க  த் ப் பின்னர். 
 
949 பத நிைர பாழி சாைக ஆரணம் பைணத்த ேவத 
    தல் நிைர கைல ம் ெவன்றி ாி வில் கைல ம் வா ம் 
    மத நிைர ஒ கும் ஐயன் மா நிைர ைவயம் பாய்மா 
    வித நிைர ஏற்றம் மற் ம் உணர்த்தினான் வியாழப் த்ேதள். 
 
950 கு  கத்  அறிய ேவண் ம் என்ப  ஓர் ெகாள்ைக ஆேல 
    ஒ  ைற ேகட்  ஆங்கு எண் நான்கு கைலக ம் ஒ ங்கு ேதறி 
    அரன் அல ஒ வரா ம் ேதற் வ  அ ைம ஆல் அப் 
    பரன் இைடத் ெதௗ¤ந்தான் பாசு பதாத்திரப் பைட ம் மன்ேனா. 
 
951 எல்ைல இல் கைலகள் எல்லாம் அகைவ நால் இரண் ன் ற்றத் 
    ெதால் அறி  உைடயன் ஆகித் குரவைரத் ெதா  ேபாற்ற 
    வல்லவன் ஆகி அன்னார் மகிழ்ச்சி ெகாள் கனலாய் ெவன்றிச் 
    ெசல்வ ஏற்  இைளய ேரா ம் தி  விைளயாடல் ெசய்வான். 
 
952 கர் மத ேவழம் ட் ப் ேபார் விைளயா  என் ம் 
    தகெரா  தகைரத் தாக்கித் த க்கு அமர் ஆ  ெவன் ம் 
    வகிர் ப  கு திச் சூட்  வாரணம் ஆ  ெவன் ம் 
    நைக மணிப் பலைக ெசம் ெபான்னால் கு ப் பா  ெவன் ம். 
 
953 காற்றி ம் க ய மாவில் காவதம் பல ேபாய் மீண் ம் 
    கூற்றி ம் ெகா ய சீற்றக் குஞ்சரம் உைகத் ம் ைவைக 
    ஆற்றின் உய்யானத்  ஆவி அகத்தின் உள் இன்பம் ய்த் ம் 
    ேவல் திறன் ைமந்தேரா  மல் அமர் விைளத்  ெவன் ம். 
 
954 சந்த ெவற்  அைடந்  ேவட்டம் ெசய்  ைசல வாழ்க்ைக 
    அந்தணர் ஆசி கூற அவர் ெதாழில் வினா ம் அன்னார் 
    கந்த ெமன் கனி வி த்  ஊண் ைக தழீக் களித்  மீண் ம் 
    இந்தவா  ஐம்  ஆண்  கழிய ேமல் எய் ம் ஆண் ல். 
 
955 சூர் தல் த ந்த தங்கள் ேதான்றேல இவன் என்  எண்ணிக் 
    கார் க மயி ம் ேவ ம் ைக விடாக் காக்கு மா ேபால் 
    வார் க ைலயினா ம் வ க் க ம் ம ங்கு ெமாய்ப்பக் 
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    கூர் க ேவலான் இன்ன ெகாள்ைகயன் ஆகத் தாைத. 
 
956 பங்கயச் ெசவ்வித்  ஆகித் கண் மனம் ப கு காந்தி 
    அங்கு அழல் கா ம் ெசான்ன அைடவினில் திரண்  நீண்ட 
    சங்க ம் வட்டம் ேதான்றச் ெச  ழந்தா ம் நால் வாய்த் 
    ங்க ஈர்ங் க ண் மால் யாைனத் திக்ைக ேபால் திரள் கவா ம். 
 
957 சி கிய வயி ம் தாழ்ந்த நாபி ம் ெசவ்வி ேநாக்கும் 
    ம  இல் கண்ண யின் அன்ன க ய கல் வைர ெகாள் மார் ம் 
    எறி இைச ைணக் தண் ன் இைணந்  நீண்  இழிந்த ைக ம் 
    ெவறிய தார் கிடந்த ேம  ெவற்  இரண்  அைனய ேதா ம். 
 
958 வலம் ாி என்ன வாய்ந்த கண்ட ம் மலராள் மன் ம் 
    ெபாலம் ாி கமலம் அன்ன வதன ம் ெபா வான் ேநாக்கி 
    நிலம் ாி தவப் ேப  அன்னான் வ  எலாம் நின்  நின்  
    நலம் ாி ேலான் ேநாக்கிச் ேசாதிப்பான் அ க்க வல்லான். 
 
959    உன்னத ஆ  நீண்ட உ ப் ம் ஐந்  சூக்கம் தா ம் 
    அன்ன  கு க்க நான்காம் அகல் உ ப்  இரண்  ஏழ் ஆகச் 
    ெசான்ன  சிவப்  ன்  கம்பிரம் ெதாகுத்த வாேற 
    இன்னைவ விாிக்கின் எண் நான்கின் இலக்கண உ ப்பாம் என்ப. 
 
960 வயி  ேதாள் ெநற்றி நாசி மார்  ைக அ  இவ் ஆ ம் 
    உயிாில் வான் ெசல்வன் ஆகும் ஒளி கவர் கண் கேபாலம் 
    யல் ைர வள்ளல் ெசம்ைக  மணம் கவ ம் ண்டம் 
    வியன் ைல நகுமார்  ஐந்  நீண்ட ேவல் விைளக்கும் நன்ைம. 
 
961 நறிய ம் குஞ்சி ெதாக்கு விரல் க  நகம் பல் ஐந் ம் 
    சிறியேவல் ஆ ள் ேகாசம் சங்க நா கு இந் நான்கும் 
    குறியேவல் பாக்கியப் ேபறாம் சிரம் குளம் என்  ஆய்ந்ேதார் 
    அறி ம் இவ் உ ப்  இரண் ம் அகன்றேவல் அ ம் நன்றாம். 
 
962 அகவ  அங்ைக நாட்டக் கைட இதழ் அண்ணம் நாக்கு 
    நகம் இைவ ஏ ம் ேசந்த நன்ைம நாற் ெப மா இன்பம் 
    இகல் வ  ஓைச நாபி என்  இைவ ன் ம் ஆழ்ந்த 
    தைகைமயால் எவர்க்கும் ேமலாம் நன்ைம சால் தக்ேகான் என்ன. 
 
963 எல்ைல இன் ர்த்தி ைமந்தன் இலக்கண நிைறவிேனா  
    நல்ல ஆம் குண ம் ேநாக்கிப் ெபா  அற ஞாலம் காக்க 
    வல்லவன் ஆகி வாழ் நாள் இனி ெபற வல்லன் என்னா 
    அல் அணி மிடற்றான் பின் ம் மனத்தினால் அளந்  சூ ம். 
 
964 இத் தகு பண்  சான்ற நீர்ைமயால் இைசைம நீதி 
    வித்தக நல்ல உள்ளம் உைடைம ெமய்  ெதய்வ 
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    பத்திைம உலகுக்கு எல்லாம் மகிழ்ச்சி ெசய் பண்  சாந்த 
    சித்தம் எவ் உயிர்க்கும் அன்  ெசய்ைக நல் ஈைக கல்வி. 
 
965 ெவல் தற்கு அாியார் தம்ைம ெவல் தல் ேதவரா ம் 
    ெசல் தற்கு அாிய ஏத் ம் ெசன்றி ம் திைற ம் ேகாடல் 
    ல் தற்கு அாிய ஞாலம் மாைல ேபால் யத்தில் ஏந்திச் 
    ெசால் தற்கு அாிய ரம் உலகு எலாம் சுமப்ப ைவத்தல். 
 
966 என்  இைவ ஆதி ஆய இயல் குணம் உைடயன் ஆகி 
    நன்றி ெசய்  உலகுக்கு எல்லாம் நாயகன் ஒ வன் ஆகி 
    நின்றி ம் இவற்குப் பின்னர் நீள்  கவித்  ன்னர் 
    மன்றல் ெசய்க என்  சூழ்ந்  மதிஞேரா  உசாவினாேன. 
 
    உக்கிர பாண் யன் தி அவதாரப் படலம் சுபம் 
    -------------------- 
 

1.12. உக்கிர பாண் ய க்கு ேவல் வைள ெசண்  ெகா த்த படலம் (967 - 1032) 
 
967  உ க்கும் திறல் உக்கிர குமரன் உதயம் இ  வான் மதி ம் நதிப் 
    ெப க்கும் கரந்த சைடக் கற்ைறப் ெப ம் ேதர்ச் ெசழியர் பிரான் அவற்குச் 
    ெச க்கும் ெசல்வ மணம் த் ச் ெசவ்ேவல் வைள ெசண்  அளித்  உள்ளம் 
    த க்கு  தந்  அரசு உாிைம தந்த ெசய ம் சாற் வாம். 
 
968 ைவையக் கிழவன் தன் அ ைம குமரன் தனக்கு மணம் ணர்ச்சி 
    ெசய்யக் க ம் திறம் ேநாக்கி அறிஞேரா ம் திரண்ட அைமச்சர் 
    ைம அற்  அழியா நிலத் தி ம் மர ம் கு ம் கழ்ைம ம் நம் 
    ஐயற்கு இைசயத் தக்க குலத்  அரசர் யார் என்  அளக்கின்றார். 
 
969 தீம் தண் னல் சூழ் வட லத்  மண ர் என் ம் தி நகர்க்கு 
    ேவந்தன் பாிதி தி  மரபின் விளங்கும் ேசாம ேசகரன் என்  
    ஆய்ந்த ேகள்வி அவனிடத் த் தி மா  என்ன அவதாித்த 
    காந்திமதிைய மணம் ேபச இ ந்தார் அற்ைறக் கைன இ ள்வாய். 
 
970 ெவள்ைளக் களிற்றின் பிடர் சுமந்த கு மிக் ேகாயில் ேமய இளம் 
    பிள்ைளக் கதிர் ெவண் மதி ெமௗ ப் ெப மான் இரவி ம மான் ஆம் 
    வள்ளல் கரத்தான் கனவில் எ ந்  அ ளி வாேனார் நனவிற்கும் 
    கள்ளத்  உ வாம் தி ேமனி காட்  இதைன விளம் வார். 
 
971 அன்னம் இைற ெகாள் வயன் ம ைரச் சிவன் யாம் அரச நீ ஈன்ற 
    ெபான்ைன அைனயாள் தைன ம ரா ாியில் ெகா ேபாய் ம  லத்  
    மன்னர் மகுட மணி இடற ம ங்கும் கழல் கால் சுந்தரன் ஆம் 
    ெதன்னர் ெப மான் குமர க்குக் ெகா த்தி என்  ெசப் த ம். 
 
972 உள்ளக் கமல க கமலம் உடேன மலர இ  தடம் கண் 
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    அள்ளல் கமல மலர்ந்  தன  அம் ைக கமல கிழ்த்  எ ந்  
    வள்ளல் பரமன் க ைண எளி வந்த ெசயைல நிைனந்  அதன் பின் 
    ெவள்ளத்  அ ந்தி எ ந்  இரவி ேவைள ைளக்கும் ேவைலயினில். 
 
973 நித்த நியமக் கடன் நிரப்பி நி பன் அைமச்சேரா  நான்கு 
    ைபத்த க விப் பைடயிெனா  பல்ேவ  இய ம் க ப்பத்தன் 
    ெபாய்த்த ம ங்கு உற்  தி மகைளப் ெபான் அன்னாேரா  இரதமிைச 
    ைவத்  மணம் ேசர் தி விெனா  ம ைர ேநாக்கி வழிக் ெகாண்டான். 
 
974 ெநன்னல் எல்ைல மணம் ேபச நிைனந்தவாேற அைமச்சர் மதி 
    மன்னர் ெப மான் தமேரா  மண ர் ேநாக்கி வழி வ வார் 
    அன்ன ேவந்தன் தைனக் கண்டார் அடல் ேவல் குமரன் அைனயான் எம் 
    ெதன்னர் ெப மான் குமர க்கு உன் தி ைவத் த தி என அைனயான். 
 
975 குல ம் கு ம் கனவின் கண் ெகான்ைற யார் வந்  உைரத்த 
    நல ம் கூறி மணம் ேநர்ந்  நயப்ப அதைன நன் திேயார் 
    லன் ஒன்  உைழயர் தைம வி த் ப் ெபா ைனத் ைறவர்க்கு உணர்த்தி வ  
    வல ம் அயில் ேவல் மன்னெனா  ம ைர ர் வந்  அைணந்தார். 
 
976 இரவி ம மான் மதி ம மான் எதிெர பணியத் தழீ இ கமன் 
    பரவி இ க்ைக ெசல உய்த் ப் பாண்  ேவந்தன் இ ந்தான் ேமல் 
    விரவி அைமச்சர் தி  கங்கள் ேவந்தர் யார்க்கும் வி த்  நகர் 
    வைர  நாள் ெசய்  அணி ெசய்ய மன்றல் ரசு அைறவித்தார். 
 
977 மாடம் க்கிப் கத ம் கத க் கா ம் ம கு எங்கும் 
    நீ  நிைரத் ப் பா ைக ம் நிைற ெபான் குட ம் ைற நி த்தி 
    ஆ  ெகா ம் ேதாரண ம் ைனவித்  அழகுக்கு அழகு ஆகக் 
    கூட ெந ங்கு நகைர மணக் ேகாலம் ெப கக் ெகா த்தினார். 
 
978 ெதன்றல் நாடன் தி மகைளத் ேதவர் ெப மான் மணம் ாிய 
    மன்றல் அழகால் ஒ  நகர் ஒப்ப அதிகம் இன்றி ம ைரநகர் 
    அன்  தாேன தனக்கு ஒப்ப  ஆகும் வண்ணம் அணி அைமத்தார் 
    இன்  தாேன தனக்கு அதிகம் என் ம் வண்ணம் எழில் அைமத்தார். 
 
979 ன்னர் மாைல  அணி சுந்தரத் 
    ெதன்னர் ஏற்றின் தி கம் கண்  தாழ்ந்  
    அன்ன வாசகம் உள் ெகாண்  அயல் ல 
    மன்னர் மாதவர் யா ம் வ வர் ஆல். 
 
980 ரவி ெவள்ள ம் ேபார்க் காி ெவள்ள ம் 
    வரவில் கால் வ  மள்ளாின் ெவள்ள ம் 
    விரவி ஆழிய ெவள்ள ம் உள் உற 
    இரவி தன் வழித் ேதான்றல் வந்  எய்தினான். 
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981 ேகா  வில்ெலா  ேமகக் குழாங்கள் மின் 
    நீ  வாள  ேநர்ந்  என மார்  தாழ்ந்  
    ஆ  குண்டலக் கா  உைட ஆடவர் 
    ேசடன் ஈகத் ச் ேசரன் வந்  ஈண் னான். 
 
982 கட ம் உள்ள ம் காற் ம் பல் வண்ண ம் 
    உடலம் ெகாண்டன வந்  உ  வாம் பாிப் 
    ப  கடல் உள் பாிதியில் ேதான்றினான் 
    அ  பாிப் பதி ஆகிய ேவந்தேன. 
 
983 அலகு இலா உதயம் ஒ  மாதவர் 
    அலகு இலார் உதித்  என்னப் ெபான் ஓைட ேசர் 
    அலகு இலாைன அனீகெமா  எய்தினான் 
    அலகு இலா ஆற்றல் கயபதி அண்ணேல. 
 
984 ெதாக்க மள்ளர் அ ப்ப  ளி ேபாய்த் 
    திக்கு அடங்க வி ங்கித் திைரக் கடல் 
    எக்கர் ெசய்ய எ ந்  இயம் கல் என 
    நக்க ேவல் ைக நரபதி நண்ணினான். 
 
985 மீன ேவைலயில் கந் கம் ேமல் ெகா  
    கூனல் வார் சிைல வஞ்சக் ெகா ம் சமர்க்கு 
    ஆன வாழ்க்ைக அரட்டக் க ம் பைட 
    மான ேவல் கு  மன்னவர் நண்ணினார். 
 
986 சீனர் ேசானகர் சிங்களர் ெகாங்கணர் 
    மான ேவல் வல மாளவர் சா வர் 
    தான மா நிைரச் சாவகர் ஆதி ஆம் 
    ஏைன நாட்  உள மன்ன ம் ஈண் னர். 
 
987 ெலா ம் வக்குஉண்  டங்கு மான் 
    ேதாலர் ங்கு சு க்கு உைடத் தாைனயர் 
    ேகால ஞ்சியர் கிஞ்சுகக் ேகா னர் 
    நா  ல் நாவினர் நண்ணினார். 
 
988 வட்ட நீர்க் கலக் ைகயினர் வார்ந்  ேதாள் 
    விட்ட குண்டலக் காதினர் ேவட்ட தீத் 
    ெதாட்ட ேகா னர் ேவள்வியில் சுட்ட நீ  
    இட்ட ெநற்றியர் இல்ெலா  நண்ணினார். 
 
989 ண்ட ெநற்றியர் ெவள் நிற ரலர் 
    குண்  ைகக் ைகயர் ேகாவணம் க்கிய 
    தண்  ைகயர் கல் தாைனயர் ெமய்யிைனக் 
    கண்  ெபாய்யிைனக் காய்ந்தவர் நண்ணினார். 



 120

 
990 தீம் தண் பால் கடல் ெசம் கிர்க் காட்ெடா ம் 
    ேபாந்த ேபால் ெமய்யில் ண்ணியப் ச்சினர் 
    ேசந்த ேவணியர் ேவதச் சிரப் ெபா ள் 
    ஆய்ந்த ேகள்வி அ ம் தவர் எய்தினார். 
 
991 ஆதி ைசவர் தல் ைசவர் ஐவ ம் 
    ேகா  இலா அகச் ைசவக் குழாங்க ம் 
    தி ேமனியர் ண்ணிய ஐந்  எ த்  
    ஓ  நாவினர் ஒல்ைல வந்  எய்தினார். 
 
992 ெவண் களிற்றவன் ேவாி அம் தாமைரப் 
    ெபண் களிப்  உ  மார்பன் பிரமேன  
    ஒண் களிப்  உற உம்பர் தல் பதி 
    ெநண் கணத்தவர் யாவ ம் ஈண் னார். 
 
993 அைணந்  ேகாயில் அைடந்  அாிச் ேசக்ைக ேமல் 
    குணம் கடந்தவன் ேகாமள வல் ேயா  
    இணங்கி ைவகும் இ க்ைக கண்  ஏத்தினார் 
    வணங்கினார் வணங்கும் ைற வாழ்த்தினார். 
 
994 விைர ெசய் தார் ச் சுந்தர மீனவன் 
    சுரர்கண் மாதவர் ேவந்தர்க்குத் ெதால் ைற 
    வாிைச நல்கி இ ந்தனன் மன்னவன் 
    தி  மகன் மணம் ெசய் திறம் ெசப் வாம். 
 
995 ேசம ேசகரன் ேதாைக வனப்  எலாம் 
    ேகாமகன் கண்  உவப்ப அக் ெகாள்ைக கண்  
    ஏம ேமனிய ல் வழி யார்க்கும் அத் 
    ேதமன் ேகாைத உ ப்  இயல் ேதற் வான். 
 
996 ெப க நீண்  அற ம் கு கிடா தாகிப் பிளந்திடா கைடய வாய்த் தைழத்  
    க வி வான் வண் ன் கணம் எனக் க த் க் கைட குழன்றி இயல் மணம் கான்  
    ைர அறச் ெசறிந்  ெநறித்  ெமல் என்  ந்தி கண் கவர ெநய்த்  இ ண்ட 
    ம மலர்க் குழலாள் தன் பதிக்கு இனிய மல்லல் வான் ெசல்வம் உண்டாகும். 
 
997 திண் மத ேவழ மத்தகம் ேபாலத் திரண்  உயர் ெசன்னியாள் அவள் தன் 
    உள் மகிழ் கணவன் ஆ ள் நீண்  அகில உலக அரசு உாியன் ஆம் எட்  ஆம் 
    தண் மதி ேபான்  மயிர் நரம்  அகன்  அைசந்  விரல் இைட அகன்ற 
    ஒண் மதி தல் தன் பதிக்கு நல் தி ேவா  உலப்  இல் ஆேராக்கியம் உண்டாம். 
 
998 கண் கைட சிவந்தான் பால் என ெவ த்  ந விழி கழிய ம் காிதாய் 
    எண்கவின் அைடந்  ேகாமளம் ஆகி இைம க  மயிர்த்  எனின் இனிய 
    ஒண் க ம் வம் குனிசிைல ஒத்த தத்தமில் ஒத்த இ  ெதாைள ம் 
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    பண் ெகாள உ ண்  ண்டம் எள் ேபா  ப ம ேமல் த்த  ேபா ம். 
 
999 வள்ைள ேபால் வார்ந்  தாழ்ந்  இ  ெசவி ம் மடல் சுழி நல்லவாய் ன்னர்த் 
    தள்ளிய கா  மேனா கரம் ஆகும் தன்ைமயான் நன்ைமேய தைழக்கும் 
    ஒள்ளிய கேபாலம் வட்டமாய்த் தைசந்திட்  உயர்ந்  கண்ணா  மண்டலம் ேபால் 
    ெதள்ளிய ஊற்றம் இனிய  நன்  என்  ஓதினான் திைரக் கடல் ெசல்வன். 
 
1000 ெகாவ்ைவ வாய் அதரம் திரண்  இ ைட ம்  
                    குவிந்  ேசந்  இேரைக ேநர் கிடந்தால் 
    அவ் அணி இைழ தன் அன்ப க்கு என்  நண்   
                     உ வாகும் எண் நான்கு 
    வல்ல வாள் எயி ம் இைட ெவளி இன்றி வார்ந்   
                   ேமல் கீழ் இரண்  ஒ ங்கும் 
    ெசவ்வன் ேநர்ந்  ஆவின் பால் என ெவள்கித் திகழின்  
                   நன்  என்பர் ல் ெதௗ¤ந்ேதார். 
 
1001 ெமல் தாய்ச் சிவந்  ேகாமளம் ஆன நாவினாள் ேவட்ட ேவட்  ஆங்ேக 
    வல்ைல வந்  எய்த கர்ந்தி ம் தைசந்  வட்டமாய் அங்குலம் இரண் ன் 
    எல்ைலய  ஆகி மஞ்சுளம் ஆகி இ ப்ப  சி க நன்  என்பர் 
    அல்  அம் கமலம் ேபால் மலர்ந்  இ ள் தீர்ந்  அவிர் மதி ேபால்வ  கேம. 
 
1002 திைர வைளக் க த் த் தைசந்  நால் விர ன்  
                       அளவ  ஆய்த் திரண்  ன்  இேரைக 
    வைர ப ல் ெகா நன் அகில மன்ன வனாம் 
                         மார்பகம் தைசந்   ஆ  
    விரல் அள  அகன்  மயிர் நரம்  அகன்  மிதந்த   
                           ஏல் வி மி  ஆம் ேவய் ேதாள் 
    ைர அறத் தைசந்  மயிர் அகன்  என்  லப்படா  
                          ெமாழிய ேகாமளம் ஆம். 
 
1003 ெசம் ைக நீண்  உ ண்  க க்கள் ெபற்   
                     அைடேவ சி த்தி ல் ெசல்வேமா  இன்பம் 
    தங்கும் வள் உகிர் ேசந்  உ ண்  கண் உள்ளம்  
                     கவர்வதாய்ச் சர சரப்  அகன்றால் 
    அங்கு அைவ நல்ல அகங்ைக ெமல் எனச் ேசந்   
                   இைட ெவளி அகன்  இைட உயர்ந்  
    மங்கலமாய்ச் சில் வைரகளின் நல்ல இலக்கண  
                   வைர உள மாேதா. 
 
1004 த்  அணி தனங்கள் க னம் ஆய் அைசந்  வட்டமாய் கிழ்த்  இ  கட ேநர் 
    ஒத்  இ மாந்  ஈர்க்கு இைட அற ெந ங்கி உள்ளன ெம ந்  அமர்ந்  உேராமம் 
    பத்தி ெபற்  அயேல மயிர் நரம்  அகன்ற பண் யாள் உண்  ேவட்  ஆங்ேக 
    ய்த்தி ம் நாபி வலம் சுழித்  ஆழ்ந்தால் ெதாைல  இலாத் தி வளம் ெப கும். 
 



 122

1005 இைட மயிர் நரம்  அற்  இ பேதா  ஒ   
                      நான்கு எழில் விரல் அளேவா  வட்ட 
    வ  அதாய்ச் சி கி ெம வ  நிதம்ப மத்தகம் ஆைமயின் றம் ேபால் 
    ப வ ேநர் ஒத்தல் நன்  இ  குறங்கும் ப மயிர் என்  அகன்  யாைனத் 
    தட உைடக் ைக ம் கரப ம் கத த் தண்  ஒத்  இ க்கின் நன்  என்ப. 
 
1006 அங்கம் உள் மைறந்  வட்டமாய்த் அைசவ அணி ழந்தாள் மயிர் நரம்  
    தங்கிடா  அைடேவ உ ட்சியாய்ச் சி த் ச் சம வ வாய் அழகு அைடந்த 
    சங்கம் ஆம் சிைர என்பறத் அைசந்  ஆைம கு எனத் திரண்  உயர்ந்த அழகு 
    மங்கலம் ெபா ந்த றவ  மடந்ைத மன்னவன் பன்னி ஆம் மன்ேனா. 
 
1007 அல்  அம் கமலக் கால் விரல் உயர்ந்  யவாய் அழகவாய்க் க நீர் 
    ெமல் இதழ் நிைரத்தாங்கு ஒ ங்கு உறத் திரண்  வால் உகிர் ெவண் மதிப் பிள  
    ல் ய ேபான்  ெமல் ய ஆகிப் கர் அறத் தைசந்தன அகத்தாள் 
    ெசால் ய  அைச ம் ெமன்ைம ம் சம ம் கள் அறப் பைடத்தன நன்  ஆல். 
 
1008 வண்ண மாந்தளிர் ேபால் சிவந்  எாி ெபான்ேபால்  
                  ைவக ம் ெவயர்ைவ அற்  ஆகம் 
    உண்ணம் ஆய் இ க்கின் ெசல்வம் உண்டாகும்  
                      ஒண் மணம் பாடலம் குவைள 
    தண் அறா ளாி மல் ைக ந ம் தண்  
                     சண்பகம் ேபால்வன ஆகும் 
    பண்ணவாம் கிளவி குயில் கிளி யாழின்  
                          ப  வ ம் பாக்கியம் என்னா. 
 
1009 க ம் குழல் கற்ைற ெதாட் ச் ெசம்மலர்க் கா ன் எல்ைல 
    ம ங்கு நல் கூர்ந்  கன்னி வ  எலாம் வாக்கின் ெசல்வன் 
    ஒ ங்கு ல் உணர்வால் ெதௗ¢ளி இம்பாின் உம்பர் ேதத் ம் 
    இரங்கும் இக் குயில் அன்னாள் ெமய் இலக்கணம் அாிய  என்றான். 
 
1010 அங்கு அ  ேகேடார் யா ம் அகம் களி ம்ப இப்பால் 
    ெகாங்கு அலர் ந ம் தார் குஞ்சி உக்கிர குமரன் ேபாந்  
    மங்கல வாிைச மாண மத்த மான் சுமந்த ைவைகச் 
    சங்கு எறி ைற நீரா த் தகும் க  வனப் க் ெகாள்வான். 
 
1011 கட்  அவிழ் கண்ணி ேவய்ந்  மான் மதக் கலைவச் சாந்தம் 
    மட்டனம் ெசய்  த்தான் மாண் கலன் ம் தாங்கி 
    விட்டவர் கைல வான் திங்கள் ெவண் கதிர்ச் ெசல்வன் ேபால் வந்  
    இட்ட ம் தவிசின் ேமல் ெகாண்  இ ந்தனன் சங்கம் ஏங்க. 
 
1012 அந்நிைல மண நீர் ஆதி அ ம் கலப் ேபார்ைவ ேபார்த்த 
    கன்னிையக் ெகாணர்ந்  நம்பி வல வயின் கவின ைவத்தார் 
    பன்னிெயா  எ ந்  ேசாம ேசகரன் பர ம் பங்கின் 
    மன்னிய உைம ம் ஆக மதித்  நீர்ச் சிரகம் தாங்கி. 
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1013 மங்கல நீரான் நம்பி மலர  விளக்கி வாசக் 
    ெகாங்கு அலர் மாைல சூட் க் குளிர் ம  ப க்கம் ஊட்  
    நங்ைக தன் ைகையப் பற்றி நம்பி தன் ைகயில் ஏற்றிப் 
    ங்கவர் அறிய நன்னீர் மந்திரம் கன்  ெபய்வான். 
 
1014 இரவி தன் ம மான் ேசாம ேசகரன் என் ேபர் திங்கள் 
    மரபிைன விளக்க வந்த சுந்தர மாறன் ைமந்தன் 
    உர  நீர் ஞாலம் தாங்கும் உக்கிர வ மற்கு இன்  என் 
    குர  அலர்க் ேகாைத மாைதக் ெகா த்தனன் என நீர் வார்த்தான். 
 
1015 ைமந்  உ  மடங்கல் திண் கால் மணி வட வயிர ஊசல் 
    ஐந் டன் பதம் ெசய் பஞ்சி அைணயிேனா  அன்னத் விப் 
    ைபந் கில் அைண ஈர் ஐந்  பவளவாய்ப் பசும் ெபான் ேமனி 
    இந்திர மணிக்கண் பாைவ விளக்கு நான்கு இரட்  என்ப. 
 
1016 அட் ல் வாய் அ க்கும் ெசம்ெபான் கலங்கள்  அம் ெபான் ஆக்கி 
    இட்  இைழ மணிக் களாஞ்சி ஏ  ெபான் கவாி எட்  
    விட்  ஒளிர் பசும் ெபான் கிண்ணப் பந்தி சூழ் விளங்க நாப்பண் 
    நட்ட ெபான் க ேனா  நைக மணிக் கலன்  என்ப. 
 
1017 ெப  விைல ஆரப் ேபைழ ஆயிரம் ெபற்ற ண் சு 
    அ  விைலப் பட்  ெவவ் ேவ  அைமந்தன ேபைழ ந்  
    உ  அ  எ திச் ெசய்த ஓவியப் பாைவ அன்னார் 
    தி மணிக் கலேனா  ஏவல் ேச யர் எ  ற்  ஐவர். 
 
1018 விைள ெவா  ன்  ர் மின்  விட்  எறி ம் ெசம்ெபான் 
    அள  இ ேகா  இன்ன அ ம் ெபறல் மகட்குச் ெசல்வ 
    வளம் உற வாிைச ஆக வழங்கினான் ழங்கி வண்  
    திைள ம க் கண்ணிச் ேசம ேசகர மன்னன் மாேதா. 
 
1019 ஆர்த்தன வியங்கள் எல்லாம் அமரர் மந்தார மாாி 
    ர்த்தனர் ேவள்விச் ெசம் தீ சுழித்த  வலமாய்த் ள்ளி 
    ஆர்த்தன மடவார் நாவின் ைளத்தன வாழ்த்  மன்றல் 
    பார்த்தனர் கண்கள் எல்லாம் ெபற்றன பைடத்த ேப . 
 
1020 ெபாதி அவிழ் கடப்பந் தண் தார்ப் யத்  இளம் காைள அன்னான் 
    தியவர் ெசந்தீ ஓம்ப இன்னியம் ழங்கக் காந்தி 
    மதிைய மங்கல நாண் ட்  வாி வைளச் ெசங்ைகப் பற்றி 
    விதி வழி ஏைன மன்றல் விைன எலாம் நிரம்பச் ெசய்தான். 
 
1021 எண் இலாத வளத்திெனா ம் இரவி ம மான் மடப்பி ைய 
    பண் நிலா  மைற ஒ க்கம் பயப்ப ேவள்வி விைன த் க் 
    தண் நிலா ெவண் கைல மதி ம் தாரா கண ம் தவழ்ந்  உலவ 
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    விண் நிலா  மணி மாட தி வலமாய் வ ம் எல்ைல. 
 
1022 மின் ேநர் ெபான் அம் ெதா யின ம் ெமன் ெசம் பஞ்சி அ யின ம் 
    ெபான் ேநர் மணிப் ண் ைலயின ம் லம்  மணிேமகைல யின ம் 
    அன் ேநர் ஓதித் தாாின ம் ஆகிக் கண் ம் மன ம் அவன் 
    ன்ேன  நடப்ப  என நடப்ப நடந்தார் கிழ் ைலயார். 
 
1023 சு ங்கும் இைடயார் தன் பவனி ெதா  வ வார் தமக்கு இரங்கி 
    ம ங்குல் பாரம் கழிப்பான் ேபால் கைலையக் கவர்ந் ம் வைரத் ேதாள் ேமல் 
    ஒ ங்கு பாரம் கழிப்பான் ேபால் வைளையக் கவர்ந் ம் உள்ளத் ள் 
    ெந ங்கு பாரம் கழிப்பான் ேபால் நிைறையக் கவர்ந்  ெநறிச் ெசல்வான். 
 
1024 வான மதி ேசர்  மைறத்த வ தி மகேன இவன் என் என்றால் 
    ஆைன எ த்தில் சிங்க இள அடேல  என்ன வயல் ேவந்தர் 
    ெசைன த வ வ ம் பவனிக்கு ஒப்  ஏ  ஒப் ச் ெசப் ம் கால் 
    யாைன மகைள மணந்  வ ம் இைளேயான் பவனிச் ெசல்வேம. 
 
1025 இம்ைம தனி ம் நன்ைம த ம் ஈசன் தைன ம் வாசவற்கு 
    ெவம்ைம த வன் பழிதவிர்க்க விமலன் தைன ம் அம் கயல் கண் 
    அம்ைம தைன ம் பணிந்  மீண்  அரசன் ேகாயில் அைடந்  ஈன்ேறார் 
    தம்ைம ைறயால் அ க் கமலம் தைலயில் பணிந்தான் தனிக்குமரன். 
 
1026 ஆனாவ  சுைவ அ சில் அயில் ேவார் தம்ைம அயில் வித்  
    நானா வாிைச வரன் ைறயா நல்கி விைட ம் நல்கிப் பின் 
    வான் நாடவர்க்கும் விைடெகா த்  மதிக்ேகான் ஒ கி ைவகும் நாள் 
    ேதனார் கண்ணித் தி  மக க்கு இதைனச் ெசப்பி இ  ெசய்வான். 
 
1027 ைமந்த ேகட்  இந்திர ம் கட ம் உனக்கு வான் பைக ஆம் 
    சந்த ேம த் த க்கு அைட ம் சத ேவள்விக் ேகான்  சிதற 
    இந்த வைள ெகாண்  எறி கட ல் இவ் ேவல் வி தி இச் ெசண்டால் 
    அந்த ேம  தைனப் ைட என்  எ த் ம் ெகா த்தான் அைவ ன் ம். 
 
1028 அன்ன ன்  பைடக் கல ம் ெதா  வாங்கி அடல் ஏ  
    தன்ைன ேநரா எதிர்நிற்கும் தனயன் தைன உக்கிர வ தி 
    என்ன ஆதி மைற ழங்க வியங்கள் ஏங்க  கவித் த் 
    தன்ன  ஆைண அரசு உாிைம தனிச் ெசங் ேகா ம் தான் நல்கா. 
 
1029 சூட்சி விைனயில் ெபான் அைனய சுமதி தன்ைனத் ெதால் ன் 
    மாட்சி அறிஞர் தைம ேநாக்கி வம்மின் இவைனக் கண் இைமேபால் 
    காட்சி பயக்கும் கல்வி ம் ேபால் காப்பீர் இ  ம் கடன் இம் மண் 
    ஆட்சி இவன  என்  இைளய அாி ஏ  அைணயான் தைன நல்கா. 
 
1030 ெவய்ய ேவல் காைள அன்னான் தன்ைன ம் ேவ  ேநாக்கி 
    ஐய இவ்ைவ ம் தாங்கி அளித்தன ெந  நாள் இந்த 
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    ைம அ  மனத்தார் ெசால் ம் வாய்ைம ஆ  ஒ கி நீ ம் 
    ெசய்ய ேகான் ைற ெசய்  ஆண்  தி ெவா ம் ெபா க என்றான். 
 
1031 பன்ன ம் கணங்கள் எல்லாம் பண்ைடய வ வம் ஆகத் 
    தன் அ ள் ைணயாய் வந்த தடாதைகப் பிராட்  ேயா ம் 
    ெபான் ெந ம் ேகாயில் க்குப் ெபா ந்தனன் இச்ைச தன்னால் 
    இன் அ ள் ப வம் ெகாள் ம் ஈ  இலா இன்ப ர்த்தி. 
 
1032 பின்னர் உக்கிர ெபயர் தாித்த அத் 
    ெதன்னர் ேகா மகன் ெதய்வ நால் மைற 
    மன் ம் நல் அறம் வளர ைவயகம் 
    தன்ன  ஆைணயால் தாங்கி ைவகினான். 
 
    உக்கிர பாண் ய க்கு ேவல் வைள ெசண்  ெகா த்த படலம் சுபம் 
    ---------------------- 
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1.13. கடல் சுவற ேவல் விட்ட படலம் (1033- 1052 ) 
 
1033  வைள ெயா  ெசண்  ேவல் ைமந்தற்கு அஞ்சு ம் 
    பைனய ேவம்  அணிந்த ேகான் அளித்த வாறிதத் 
    தைள அவிழ் தாாினான் தைனயன் ேவைல ேமல் 
    இைளயவன் என்ன ேவல் எறிந்த  ஓ வாம். 
 
1034 திங்களின் உக்கிரச் ெசழியன் ெவண் குைட 
    எங்க ம் நிழற்ற ற்  இ க்கும் நாள் வயில் 
    சங்ைக இல்லாத மா த ம ேவள்விகள் 
    ங்கவர் ைடதழீஇப் ேபாற்ற ஆற் ம் நாள். 
 
1035 அ ம் பாி மகம் ெதாண் ற்  ஆ  ெசய் ழிச் 
    சு ம்  அாி ெப ம் பைடத் ேதான்ற தண் அறா 
    வி ம்பாி ரன்  சூழ் ேவம்பின் அம் குைழப் 
    ெபா ம் பாி ரன் ேமல் ெபாறா  ெபாங்கினான். 
 
1036 மன்னிய நா  எலாம் வளம் சுரந்  வான் 
    ெபான்னிய நா  ேபால் ெபா தலால் இந்த 
    மின்னிய ேவ னான் ேவள்வி ெசய்வ  என்  
    உன்னிய மனத்தன் ஓர் சூழ்ச்சி உன்னினான். 
 
1037 ெபா ம் கடல் ேவந்தைனக் கூவிப் ெபான் என 
    இ ம் கடல் உ த்த பார் ஏ ம் ஊழிநாள் 
    ஒ ங்கு அ  ெவள்ளம் ஒத்  உ த் ப் ேபாய் வைளந்  
    அ ம் க  ம ைரைய அழித்தியால் என்றான். 
 
1038 விைளவ  ெதாிகிலன் ேவைல ேவந்த ம் 
    வளவயன் ம ைரைய வைளந்திட்  இம் எனக் 
    கைளவ  க தினான் ேப ம் கண் பைட 
    ெகாள் வ  நனந்தைலக் கு ட் க் கங்குல் வாய். 
 
1039 ெகாதித்தைலக் கரங்கள் அண்ட கூடம் எங்கும் ஊ  ேபாய் 
    அதிர்த்  அைலக்க ஊழி நாளில் ஆர்த்  அைலக்கும் நீத்தம் ஆய் 
    மதித் தலத்ைத எட்  ட்  வ ம் ஓர் அஞ்சனப் ெபா ப்  
    உதித்தல் ஒத்  மண் ம் விண் ம் உட்க வந்த  உத்திேய. 
 
1040 வங்க ேவைல ெவள்ளம் மாட ம ைர மீ  வ  ெசயல் 
    கங்குல் வாய திங்கள் மீ  காாி வாய கார் உடல் 
    ெவம் கண் வாள் அரா வி ங்க ழ்வ  ஒக்கும் அல  கார் 
    அம் கண் ட வ வ  ஒக்கும் அல்ல  ஏ  ெசால்வேத. 
 
1041 வட்ட ஆைம பலைக சு வாைள வாள் கண் மகரேம 
    பட்ட யாைன பாய் திைரப் பரப்  வாம் பாித்திரள் 
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    விட்ட ேதாணி இரதம் இன்ன விர  தாைன ெயா  கடல் 
    அட்டம் ஆக வ தி ேமல் அமர்க்கு எ ந்த  ஒக்குேம. 
 
1042 இன்னவா  எ ந்த ேவைல மஞ்சு உறங்கும் இஞ்சி சூழ் 
    நல் நகர்க் குணக்கின் வந்  ந கும் எல்ைல அைர இரா 
    மன்னவன் கனாவின் ெவள்ளி மன்ற வாணர் சித்தராய் 
    ன்னர் வந்  இ ந்  அ ம்  வல் ேதான்ற ெமாழிகுவார். 
 
1043 வ தி உன் தன் நகர் அழிக்க வ வ  ஆழி வல்ைல நீ 
    எ தி ேபாதி ெவன்றி ேவல் எறிந்  வாைக ெப க எனத் 
    ெதா த ெசம் கரத்தினான் திக்கும் நாவினான் எழீஇக் 
    க  உறங்கும் கங்கு ல் கனா உணர்ந்  காவலான். 
 
1044 கண் நிைறந்த அமளியின் கழிந்  வாயில் பல கடந்  
    உண் நிைறந்த மதி அைமச்ச டன் விைரந்  கு கிேய 
    மண் இறந்தத என ழங்கி வ  தரங்க வாாி கண்  
    எண் இறந்த அதிசயத்தன் ஆகி நிற்கும் எல்ைலவாய். 
 
1045 கனவில் வந்த சித்த ேவடர் நனவில் வந்  காவேலான் 
    நிைன  கண்  ெபா  தாழ நிற்ப  என் ெகால் அப்பேன 
    சினவி ேவைல ேபால வந்த ெதவ்ைவ மான வ ெகட 
    ைனய ேவல் எறிந்  ஞால  தீர்த்தி ஆல் என. 
 
1046 எ த்த ேவல் வலம் திாித்  எறிந்த ேவைல ேவல் ைன 
    ம த்த ேவைல சுஃெறனவ் அறந் ம் ஆன வ  ெகட 
    அ த்  ேவாி வாைக இன்றி அ  வணங்கும் ெதவ்வைரக் 
    க த்த ேவல் வலான் கைணக் கா ன் மட்ட  ஆனேத. 
 
1047 சந்த ேவத ேவள்விையத் த ப்ப  அன்றி உலகு எலாம் 
    சிந்த ேவ  சூழ்ச்சி ெசய்த ேதவர் ேகாவின் ஏவலால் 
    வந்த ேவைல வ  அழிந்த வஞ்சர்க்கு நன்றி ெசய்  
    இந்த ேவைல வ  இழப்ப  என் ம் உள்ளேத ெகாலாம். 
 
1048 ண் இைட ைழந்த ேவலால் ணாிையப் றம் கண்ேடான் பால் 
    மண் இைட நின்ற சித்தர் வான் இைட மைறந்  ஞானக் 
    கண் இைட நிைறந்  ேதான் ம் க ைணயால் வ வம் ெகாண்  
    விண் இைட அணங்கி ேனா  விைட இைட விளங்கி நின்றார். 
 
1049 க்க ம் யங்கள் நான்கும் ைள மதிக் கண்ணி ேவய்ந்த 
    ெசக்கர் அம் சைட ம் காள கண்ட ம் ெதாிந்  ெதன்னன் 
    பக்கேம பணிந்  எ ந்  பரந்த ேபர் அன் ம் தா ம் 
    தக்க அஞ்ச  ெசய்  ஏத்தித் தைர மிைச நடந்  ெசல்வான். 
 
1050 ந் பி ஐந் ம் ஆர்ப்பப் பார் இடம் ெதா  ேபார்ப்பத் 



 128

    தந்திர ேவத கீதம் த ம்பி எண் திைச ம் தாக்க 
    அந்தர நாடர் ஏத்த அகல் விசும்  ஆற  ஆக 
    வந்  தன் ேகாயில் க்கான் வர  ேபாக்கு இறந்த வள்ளல். 
 
1051 அஞ்ச  கிழ்த் ச் ேசவித்  அ கு உற வந்த ேவந்தன் 
    இஞ்சி சூழ் ேகாயில் எய்தி இைறஞ்சினன் விைட ெகாண்  ஏகிப் 
    பஞ்சின் ெமல் அ யார் அட்ட மங்கலம் பாிப்ப ேநாக்கி 
    மஞ்சு இவர் கு மி மாட மாளிைக குந்தான் மன்ேனா. 
 
1052 வைள எயில் ம ைர ர் மறி கடல் இவற்றின் நாப்பண் 
    விைள வயன் நகரம் எல்லாம் ெவள்ளி அம்பலத் ள் ஆ ம் 
    தைள அவிழ் ெகான்ைற ேவணித் தம்பிரான் தனக்ேக ேசர்த் க் 
    கைள கணாய் உலகுக்கு எல்லாம் இ ந்தனன் காவல் ேவந்தன். 
 
    கடல் சுவற ேவல் விட்ட படலம் சுபம் 
    ---------------- 
 

1. 14. இந்திரன் ேமல் வைள எறிந்த படலம் (1053 - 1111) 
 
1053  ெபான் அவிர் வாைக ேவய்ந்த கழ் உைர ெசய்ேதம் நாக 
    நல் நகர் ஆளி ெசம் ெபான் ைக  சிதற வந்த 
    மன்னவன் வைள ெகாண்  ஓச்சி ெவன்ற ம் வகுத் ச் ெசால்வாம். 
 
1054 ேகாமகன் நிக ம் நாளில்ேகாள் நிைல பிைழத் க் ெகாண்  
    மா மைழ ம ப்பப் ைபங்கூழ் வறந்  ல் தைலகள் தீந்  
    காம  நா  ன் ம் ைக அற  எய்த மன்னர் 
    தாம் அ  தீர்  ேநாக்கித் தமிழ் னி இ க்ைக சார்ந்தார். 
 
1055 னிவைன அைடந்  ேவந்தர் வ ம் தங்கள் நாட் ல் 
    பனிவ  மாாி இன்றி வறந்தைம பகர ேம க் 
    குனி வ  சிைலயார்க்கு அன்பன் ேகாள் நிைல குறித்  ேநாக்கி 
    இனி வ  மாாி இல்ைல ஆதினால் என்னில் ேகண்மின். 
 
1056 காய் சின ெவய்ேயான் ேசேயான் ன் ெசலக் கதிர்கால் ெவள்ளித் 
    ேதசிகன் பின்  ெசன்  நடக்கும் இச் ெசயலான் ந்நீர் 
    சின உலகில் பன்னீராண்  வான் சு ங்கும் என்  
    ேபசின ல்கள் மாாி ெபய்விப் ேபான் ெசன்  ேகண்மின். 
 
1057 என்றவன் எதிர் யாம் எவ்வா  ஏகு  என்றார் ஐந் ம் 
    ெவன்றவன் ேசாம வார விரதம் நீர் ேநாற்  ெவள்ளி 
    மன்றவன் அ ைளப் ெபற்  வான் வழிச் ெசல்மின் என்ற அக் 
    குன்றவன் சிைலயா ேநான்பின் விதியிைனக் கூ  கின்றான். 
 
1058 உத்தம வாேனார் தம் ள் உத்தமன் ஆகும் ஈசன் 
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    உத்தம சத்தி ம ள் உத்தமி உ த்திராணி 
    உத்தம விரதம் தம் ள் உத்தமம் திங்கள் ேநான்  என்  
    உத்தம மைற ல் ஆதி உைரக்கும் இச் ேசாம வாரம். 
 
1059 மந்தரம் காசி ஆதிப் பதிகளில் வதிந்  ேநாற்கத் 
    தந்தி ம் பயனில் ேகா  தைழத்தி ம் ம ைர தன்னில் 
    இந்த நல் விரதம் ேநாற்ேபார் அதிகம் யா  என்னில் ேசாம 
    சுந்தரன் உாிய வாரம் ஆதலால் ேசாம வாரம். 
 
1060 அங்கு அதின் அதிகப் ேப  உண்  அ க்கனின் மதி ேதாய்ந்  ஒன்றித் 
    தங்கிய திங்கள் ேநான்  தகுதியின் ேநாற்க வல்லார்க்கு 
    இங்கு அதின் அதிக நீதி ஈட் ய ெபா ள் ெகாண்  ஆற் ம் 
    மங்கல விரதப் ேபர் ஒன்  அனந்தமாய் வள ம் அன்ேற. 
 
1061 நலம் ம  விரதம் ேநாற்பத் ெதாடங்குநாள் நவில்வாம் ேதளிற் 
    சிைலயினில் ஆதல் இன்றி இரட் ய  எாிசம் ேசர்ந்  
    மல மதி ஒழித்  மற்ைற மதியி ம் ந்ைத பக்கத்  
    அலர் கதிர் வாரத்  அல் ஊண் அயின்றிடா  அய ல் ஞ்சா. 
 
1062 ைவ கைற எ ந்  ேசல் கண் மணாளைன உள்கி அற்ைறச் 
    ெசய்கடன் நிறீஇக் காமாதி சிந்ைத நீத்  அலர் ெபான் கஞ்சப் 
    ெபாய்ைகைய அைடந்  ைகயில் பவித்திரம் ைனந்  வாக்கு 
    ெமய் க த்  ஒ ப்பா  எய்தச் சங்கற்பம் விதந்  கூறி. 
 
1063 கடம்  அ  ைளத்த க்கண் க ப்பிைன நிைனந்  ஞாலத்  
    திடம் ப  தீர்த்தம் எல்லாம் ஆ ய பயைன ஈண் த் 
    திடம் படத் த தி என்னாத் திைரத் தடம் ப ந்  ெவண் நீ  
    உடம்  அணிந்  தக்க மாைல ஒளி ெபற விதியால் தாங்கி. 
 
1064 ெவள்ைள மந்தாரம் ல்ைல மல் ைக ெவ  வாய் சாதி 
    கள் அவிழ் மயிைல ஆதி ெவண்மலர் கவர்ந்  ேவழப் 
    பிள்ைளைய ந்தப் சித்  இரந்  சங்கற்பம் ேபசி 
    உள் அைணந்  உச்சி ேமல் பன்னி  விரல் உயர்ச்சிக்கு உம்பர். 
 
1065 சத்திய ஞான ஆனந்த தத் வம் தன்ைன உள்கி 
    ைவத்த தன் வ வம் ெகாண்  மண் தல் சிவம் ஈ  ஆன 
    அத் வ ங்கம் தன்ைன ஆசன ர்த்தி ல 
    வித்ைத மற்  நா  ன் விதியினால் ைச ெசய்க. 
 
1066 ஐந்  அ  ஆவின் ஐந்  ந ம் கனி ஐந்  ெசம்ேதன் 
    சந்தன ேதாயம் ட்பத் தண் னல் மணி நீராட் ச் 
    சுந்தர ெவண் பட்  ஆைட க ப் ரம் சுண்ணம் சாந்தம் 
    கந்த மல் ைக ன் ஆன ெவண் மலர்க் கண்ணி சாத்தி. 
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1067 காசணி ெபாலம் ண் சாத்திக் கைனகழல் ஆதி அங்க 
    சைன ெசய்  ேசல் கண் ரண பைரைய அவ்வா  
    ஈசன் ஐந்  எ த்ைதப் ெபண் பால் இைசய உச்சாித் ப் சித்  
    தாச  சுரபித் தீம்பால் அட்ட இன் அ திேனா ம். 
 
1068 பண்ணிய வைக பானீய நிேவதனம் பண்ணி வாசம் 
    நண்ணிய அைடக்காய் நல்கி ந  விைரத் பம் தீபம் 
    எண்ணிய வைகயால் ேகாட் க் கண்ண  ஏைன மற் ம் 
    ண்ணியன் தி  ன் காட்  வில்வத்தால் ைச ெசய்தல். 
 
1069 ரகரன் இச்சா ஞானக் கிாிைய ஆய்ப் ேபாந்த வில்வ 
    மர தல் அைடந்  ன்  ைவகல் ஊண் உறக்கம் இன்றி 
    அரகர ழக்கம் ெசய்ேவார் ஐம் ெப ம் பாதகங்கள் 
    விரகில் ெசய் ெகாைலகள் தீ ம் ஆதலால் விேசடம் வில்வம். 
 
1070 மடங்கி இதழ் சு ங்கல் வா  உலர்ந்த  மயிர் சிக்கு உண்டல் 
    டங்கு கால் சிலம்பிக் கூ  க் க  தல் ஆம் குற்றம் 
    அடங்கி ம் குற்றம் இல்ைல உத்தமம் ஆகும் வில்வம் 
    தடம் ைக ெகாண்  ஈசன் நாமம் ஆயிரம் சாற்றிச் சாத்தல். 
 
1071 அ யேனன் ெசய் ம் குற்றம் அற்ைறக்கு அன்  அனந்தம் ஆகும் 
    ெகா ய நஞ்சு அ தாக் ெகாண்டாய் குற்ற ம் குணம் ஆக் ெகாண்  
    ப  எ த அாிய நங்ைக பங்கேன காத்தி என்  
     உற அ யில் ழ்ந்  ம் ைற வலம் ெசய்  ஏத்தி. 
 
1072 வன் மனம் கைர நின்  ேவண் ய வரங்கள் ேவண்ட 
    நன் மணப் ேப  மக்கள் ெப தல் வாக்குக் கல்வி 
    ெபான் மனக் இனிய ேபாகம் ெதவ்வைரப் றகு காண்டல் 
    இம்ைமயில் அரசு மற்  எண்ணியாங்கு எய் ம் மன்ேனா. 
 
1073 ஆதி இவ் இ ங்கம் தீண்டல் அ கர் அல்லாத ேவத 
    ேவதியர் தேலார் இட்ட இ ங்கத்  இவ்விதியால் அர்ச்சித்  
    ஓதிய விரதம் ேநாற்க அர்ச்சைனக்கு உாியர் அல்லாச் 
    சாதியர் ெபா ள் ேநர்ந்  ஆதி ைசவரால் ைச ெசய்தல். 
 
1074 ெபா வில் இவ் விரதம் ஐ வைகத்  உச்சிப்  
                   ேபாதில் ஊண் இரவில் ஊண் இரண் ம் 
    ஒ தல் உறங்கா  இ த்தல் அர்ச்சைன நால்  
                 யாம ம் உஞற் தல் என்னக் 
    க தின் இவ் ஐந் ம் ஒன்றி க்கு ஒன்   
                  கழிய ம் ஐகமாம் ேநாற்கும் 
    வ டம் ஒன்  இரண்  ன்  பன்னிரண்   
                  வ டம் வாழ்நாள் அளவில் இவற் ள். 
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1075 உடலள  எண்ணி ேநாற்பவர் ந்த உத்தியாபனம் ெசய்  ேநாற்கக் 
    கடவர் அவ் வ டக் கட்டைளக்கு இ தி கழிப்ப த் தாபன விதிதான் 
    மடல் அவிழ் மாைல மண்டபம் குண்டம் மண்டலம் வகுத்  மா பதிையப் 
    படர் ஒளி ெவள்ளி ப்ப  கழஞ்சில் ப ைமயான் நி மிதம் ெசய் . 
 
1076 காைலயில் ஆசான் ெசால்வழி நித்தக் கடன் த்  உச்சி ெதாட்  அந்தி 
    மாைலயின் அள ம் ராண ல் ேகட்  மாைல ெதாட்  யாமம் ஒர் நான்கும் 
    ேசல் அன கண்ணாள் பங்கைனப் ைச ெசய்க அப் சைன வின் 
    ல மந்திரம் ற்  எட்  ற்  எட்  ைறயினால் ஆகுதி த்தல். 
 
1077 வில்லம் ஆயிரம் ெகாண்  ஆயிரம் நாமம் விளம்பி நால் யாம ம் சாத்தல் 
    நல்ல ஐந்  எ த்தால் ஐந்  எ த்  உ வின் நாத க்கு அ க்கியம் ெகா த்தல் 
    எல்ைல இல் ல மந்திரத்தா ம் ஏைன மந்திரங்களினா ம் 
    வில் அழல் ஓம்பிப் ரண ஆகுதி ெசய்  ஈ  இலான் ேவள்விைய த்தல். 
 
1078 லர்ந்த பின் நித்த விைன த்  அரம்ைப  
                    ெபா ம் பாசிைல பதின் ன்றின் 
    நலம் த   ெவள்ளாிசி ெபய்  இனிய நறிய 
                    காய் கறிெயா  பரப்பி 
    அலந்தர வான் பால் நிைற குடம் பதின் ன்   
                 அாிசி ேமல் ைவத்தான் அ யில் 
    கலந்த அன்பினராய்ச் சிவாஅர்ச் சைனக்கு உாிய  
                  கட ள் ேவதியர் கைள வாித் . 
 
1079 கா  அணி கல ம் ைக அணி கல ம் கவின் ெபற அளித்தனர் ஆக 
    ஆதரம் ெப க நிைனந்  அ ச்சைன ெசய்  அாிய தக்கிைண ெயா ம் பாதப் 
    ேபாதணி காப்  விசிறி தண் கவிைக ந் கில் தல் பல உடேன 
    ேமதகு தானம் ெசய்  பின் கு ைவக் கற்  உைட மின் இைட ேயா ம். 
 
1080 ஆசனத்  இ த்திப் ெபாலந் கில் கா க்கு  
                     அணிகள் ைகக்கு அணிக ம் அணிந்  
    வாச நல் மலர் இட்  அ ச்சைன ெசய்   
                      மைலமகள் தைலவைன வைரந்  
    சைன ெசய்த ப ைமேயா  அம் ெபான்  
                        தலம் பதாதிகள் பிற ம் 
    சு அலர் மாைல ேகாட்டணி ைனந்த  
                          சுரபிமா தான ம் ெசய் . 
 
1081 இைனயவா  உத்தாபனம் த்  ஆசான்  
                     ஏவலால் சிவன் அ க்கு அன்பர் 
    தைனய ேரா  ஒக்க டன் அ  அ ந்த தகுதி  
                   இவ்விரத ன் கண்ணன் 
    அைனய தாமைர ேயான் இந்திரன் தல் வான்  
                  நாடவர் வ  கணத்ேதார் 
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    அைனவ ம் ேநாற்றார் மனித ம் அ ட் த்   
                  அ ம் ெபறல் ேபாகம்  அைடந்தார். 
 
1082 ஈ  ேநாற்பவர் ெவம் பைக மனத் யர் தீர்ந்  ஆயிரம் பிறவியில் இயற் ம் 
    தி  ேசர் விைன தீர்ந்  எ த்த யாக்ைகயினில் சிவகதி அைடவர் இவ் விரதம் 
    ஓதிேனார் ேகட்ேடார் மைனவியர் மக்கள் ஒக்கேலா  இனி  வாழ்ந்  உம்பர் 
    ேமதகு பதினா  இந்திரன் பதத்தில் ற்  இனி  இ ப்பர் என்  அறேவான். 
 
1083 ெசால் ய ெநறியால் ேசாம சுந்தரன் விரதம் ேநாற்பான் 
    வில் இ  மணிப் ண் ேவந்தர் னிவைன விைடெகாண்  ஏகி 
    அல்  அம் கனக கஞ்சத்  ஆ  அம் கயல் கண் வல்  
    ல் ய பாகன் தன்ைன வழிபடீஇ ேபாற்றி ேநாற்றார். 
 
1084 சுந்தரன் தன்ைனப் ைசத் ெதாழில் ெசய்  வரம் ெபற்  ஏகி 
    அந்தரத்  ஆ  ெசல்வார் அஃ  அறிந்  அமரர் ேவந்தன் 
    வந்தவர் இ க்க ேவ  மடங்கல் மான் தவிசு ன்  
    தந்திடப் பணித்தான் இட்டார் தன  அாியைணயில் தாழ. 
 
1085 வான் வழி வந்த ன்  மன்ன ம் ெபான் நா  எய்தி 
    ஊன் வழி கு ச ைவேவல் உம்பர் ேகான் ம ங்கில் க்கார் 
    ேதன் வழி ேபாந்தின் கண்ணிச் ேசர  ஆர்த்தார் ேவந் ம் 
    கான் வழி தா  நாடன் காட் ய தவிசின் ைவக. 
 
1086 ைமக் கடல் வறப்ப ெவன்ற வாைக ேவல் ெசழியன் ெமௗ ச் 
    ெசக்கர் மா மணி வில் காலத் ேதவர் ேகான் தவிசில் ஏறி 
    ஒக்க ற்  இ ந்தான் ஆக உம்பர் ேகான் அ க்கா  எய்திப் 
    பக்கேம இ ந்த ஏைனப் பார்த்திவர் கத்ைதப் பாரா. 
 
1087 கமன் நன்கு இயம்பி நீவிர் வந்த  என் ெமாழிமின் என்ன 
    மகபதி எங்கள் நாட் ன் மைழ ம த்  அைடந்ேதம் என்றார் 
    அகம் மலர்ந்  அைனயார் நாட் ன் அள ம் வான் சுரக்க நல்கி 
    நைக மணிக் கலன் ெபான் ஆைட நல்கி நீர் ேபாமின் என்றான். 
 
1088 அன்னவர் அகன்ற பின்ைன அமரர் ேகான் கன்னி நாடன் 
    தன் அாி அைண ேமல் ஒக்கத் த க்கிேனா  இ க்கு மா ம் 
    பின்ன ம் மாாி ேவண்டாப் ெப மித ம் ேநாக்கி 
    இன்ன  லப் படாைம இைனய  ஓர் வினயம் உன்னா. 
 
1089 ெபாற்  உற வாிைச ெசய்வான் ேபால் அள  இறந்ேதார் தாங்கி 
    ெவற்  உறழ் திணி ேதாள் ஆற்றல் ெம வ  ஓர் ஆரம் தன்ைன 
    அற் ற அளித்தான் வாங்கி அலர் ம த் தார் ேபால் ஈசன் 
    கற்  உைட உைமயாள் ைமந்தன் க ம் என க த்தில் இட்டான். 
 
1090 கண்டனன் கட ள் நாதன் கழிய ம் இ ம்  உள்ளம் 
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    ெகாண்டனன் இன்  ெதாட் க் குைர அளி ழா  நிம்பத் 
    தண் தைழ மார்ப ஆரம் தாங்கும் பாண் யன் என்  உன்ைன 
    மண்டலம் மதிக்க என்றான் வான நா  உைடய மன்னன். 
 
1091 அன்ன  சிறி ம் எண்ணா  அங்கு நின்  இழிந்  ெதன்னன் 
    தன் நகர் அைடந்தான் இப்பால் சத மகன் ஆைணயால் அம் 
    மன்னவர் இ வர் நா ம் மைழ வளம் ெப கப் ெபய்த 
    ெதன்னவன் நா  பண்ைடச் ெசயல் அதாய் இ ந்த  அன்ேற. 
 
1092 ஆய  ஓர் ைவகல் ேவட்ைட ஆ வான் அண்ணல் விண்ணந்  
    ஆய  ஓர் ெபாதியக் குன்றில் சந்தனச் சாரல் நண்ணி 
    ேமயேதார் அாிமான் ஏனம் ேவங்ைக எண்கு இரைல இன்ன 
    தீயேதார் விலங்கு ேவட்டம் ெசய்  உயிர் ெசகுக்கும் எல்ைல. 
 
1093 ெபான்றத்  ம விக் குன்றில் ட்கலா வ த்தம் ஆதி 
    மின்றத்  ேமகம் நான்கும் ழ்ந்தன ேமயக் கண்  
    குன்றத்தின் ெந ய திண் ேதாள் ெகாற்றவன் அவற்ைறப் பற்றிக் 
    கன்றத் திண் களி  ேபாலக் க ம் தைள சிக்க யாத்தான். 
 
1094 ேவட்டத்தில் பட்ட ெசம்கண் ேவழம்ேபால் ெகாண்  ேபாகிக் 
    ேகாட்டத்தில் இட்டான் ஆக குன்  இறகு அாிந்த ெவன்றி 
    நாட்டத் ப் ப வத்  அண்ட நாடன் மற்  அதைனக் ேகட் க் 
    காட்டத் க் கனல் ேபால் சீறிக் க ம் சமர் குறித் ச் ெசல்வான். 
 
1095 வாங்கு நீர் வறப்ப ேவைல வி த்த ம் வ ய வாரம் 
    தாங்கிய ெச க்கும் காைரத் தைள இ  த க்கு ேநாக்கி 
    ஈங்கு ஒ  மனித யாக்ைகக் இத் ைண வ யா  என்னா 
    ங்கியம் ஆன க்க மீனவன் ம ைர சூழ்ந்தான். 
 
1096 ஓ னர் ஒற்றர் ேபாய்ச் ெசழிய ஒண் கழல் 
    சூ னார் நகர்ப் றம் சுரர்கள் ேசைனகள் 
    ன என்ன ம் னி ம் மான ம் 
    நீ னன் அாியைண இழிந்  நீங்குவான். 
 
1097 பண் க ேதர் பாி பக  ரர் ன் 
    நண் க க  என நடத்தி யாவர் என்  
    எண்ணலன் மத மைல எ த்த ேமல் ெகா  
    கண்ணகன் க  நகர்க் காப்  நீங்கு ன். 
 
1098 அ த்தனர் வானவர் ஆர்த் ப் பல் பைட 
    எ த்தனர் சினர் சிைலயில் எய்கைண 
    ெதா த்தனர் இ தி நாள் ெசாாி ம் மாாிேபால் 
    வி த்தனர் மதிக்குல ரன் ேசைன ேமல். 
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1099 ஆர்த்தனர் மலய ெவற்  அைரயன் ேசைனேயார் 
    பார்த்தனர் ேவ  பல் பைடக்கலக் குைவ 
    ர்த்தனர் குனிசிைல ெதா த்  வாளியால் 
    ேபார்த்தனர் அமரர் ெமய் ைதத்த என்பேவ. 
 
1100 தறிந்தன தாள் சிரம் தகர்ந்த ேதாள் கரம் 
    பறிந்தன கு தி நீர் கட ல் பாய்ந்தன 
    ெசறிந்தன பாாிடம் ேசனம் கூளிகள் 
    றிந்தன் வானவர் தல்வன் ேசைனேய. 
 
1101 ஆ ன குைறத்தைல அவிந்த ேபார்க்களம் 
    பா ன பாாிடம் விந்ைதப் பாைவ தாள் 
    சூ ன கூளிகள் ேசாாி ேசாரப் பார் 
    ன பிணக் குைவ அண்டம் ட்டேவ. 
 
1102 ெவஞ்சின வலாாிதன் ரச் ேசைனகள் 
    ஞ்சின கண்  எாி ெசாாி ம் கண்ணன் ஆய்ப் 
    பஞ்சின் ன் எாி எனப் பைதத்  ெதய்வத 
    வஞ்சினப் பைடகளான் மைலவ  உன்னினான். 
 
1103 ெவம் கதிர்ப் பைட விட்  ஆர்த்தான் விண்ணவன் அதைனத் திங்கள் 
    ைபங் கதிர்ப் பைட ெதாட்  ஓச்சி அவித்தனன் பார் ஆள் ேவந்தன் 
    சிங்க ெவம் பைட விட்  ஆர்த்தான் ேதவர் ேகான் அதைனச் சிம் ட் 
    ங்கவன் பைட ெதாட்  ஓச்சி அடக்கினான் ணாி ெவன்ேறான். 
 
1104 தானவர் பைகவன் ேமாக சரம் ெதா த்  எறிந்தானாக 
    மீனவன் அதைன ஞான வாளியால் விளித்  மாய்ந்  
    ேபானபின் மற்ேபார் ஆற்றிப் க்கனர் க்கார் தம்மில் 
    வானவன் மண்ணினான் ேமல் வச்சிரம் சி ஆர்த்தான். 
 
1105 காய்சின மடங்கல் அன்னான் ைக வைள சுழற்றி வல்ேல 
    சினான் கு சம் தன்ைன ழ்த்த  வி த்தான் ெசன்னித் 
    ேதசினன் மகுடம் தள்ளிச் சிைதத்த  சிைதத்த ேலா ம் 
    கூசினன் அஞ்சிப் ேபானான் குன்  இற காிந்த ரன். 
 
1106 இந்  இரண்  அைனய கூர்அம்பல் இ ள் வைர ெநஞ்சு ேபாழ்ந்த 
    ைமந்தனின் வ ய காைள வைரந்  எறி ேநமி ெசன்னி 
    சிந்திடா  ஆகி அம் ெபான் மணி  சிதறச் ேசாம 
    சுந்தர நாதன் ைசத் ெதாழில் பயன் அளித்த  என்னா. 
 
1107 ேபாாி க்கு ஆற்றா  ஓ ப் ெபான் நகர் குந்த ெவன்றித் 
    தாாி க்கு இைசந்த கூர் ேவல் சதமகன் பின்  நின் நாட்  
    ஊாி க்கு எல்லாம் மாாி உத ேவன் இகள நீக்கிக் 
    காாிைனத் த க என்னாக் க ாியற்கு ஓைல விட்டான். 
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1108 டங்கல் ெகாண்  அைணந்த தன்  ெக  ேவந்தன் பாதத்  
    ஓ ங்கி நின்  ஓைல நீட்ட உைழ உளான் ஒ வன் வாங்கி 
    மடங்கல் ஏ  அைனயான் ன்னர் வாசித் க் காட்டக் ேகட்  
    விடம் க ழ் ேவலான் விண்ேணார் ேவந்  உைர ேதறான் ஆகி. 
 
1109 இட்ட வன் சிைறைய நீக்கி எழி ைய விடா  மா  
    பட்ட சிந்ைதயேன ஆகப் பாக சாதன க்கு என்  
    நட்டவன் ஒ  ேவளாளன் ஆன் பிைண என்  தாழ்ந்தான் 
    மட்  அவிழ்ந்  ஒ கு நிம்ப மா ைக மார்பினா ம். 
 
1110 இ க்கண் வந்  உயிர்க்கு ற்றம் எய்தி ம் வாய்ைம காத்  
    வ க்கைளந்  ஒ கு நாலா மரபினான் உைரைய ஆத்தன் 
    எ த்  உைர மைற ேபால் சூழ்ந்  சிைறக் களத்  இட்ட யாப்  
    வி த்தனன் பக  ேபால மீண்டன ேமகம் எல்லாம். 
 
1111 ேதவர் ேகான் ஏவலாேல திங்கள் ம் மாாி ெபய்  
    வாவி ம் குள ம் ஆ  ம க்க ம் அ த் க் கள்வாய்க் 
    காவி சூழ் வய ம் ெசய் ம் ெசந் ெந ம் கன்னல் கா ம் 
     விாி ெபாழி ம் கா ம் ெபா ந்த  கன்னிநா . 
 
    இந்திரன் ேமல் வைள எறிந்த படலம் சுபம் 
    ---------------- 
 

1.15. ேம ைவச் ெசண்டால் அ த்த படலம் (1112-1152) 
 
1112 அண்டர் அஞ்ச அமர் உழந்த அமரர் ேகாைன அரசர் ேகான் 
    வண்  அலம்  ம  சிந்த வைள எறிந்  ெவந் றம் 
    கண்ட வண்ணம் இன்ன தன்ன கன்னி நாடன் ேம வில் 
    ெசண்  எறிந்  ைவப்  எ த்த ெசய  நன்கு ெசப் வாம். 
 
1113 மன்னவன் தனக்கு ன்னர் மலய ெவற்பின் னிவர் ேகான் 
    ெசான்ன திங்கள் விரதம் அன்  ெதாட்  ேநாற்  வர ம் அந் 
    நன்னலம் ெசய் ேப  ேபால நங்ைக காந்தி மதி வயிற்  
    உன்ன ம் சயம் ெகாள் ைமந்தன் ஒ வன் வந்  ேதான்றினான். 
 
1114 வயந்தைன பயந்த  என்ன ைமந்தைனப் பயந்த ேபா  
    இயந்  ைவத்  நகர் களிப்ப இனி  இ ந்த ரவலன் 
    சயம் தைழக்க இந்திரன் சயந்தைனப் பயந்த நாள் 
    வியந்  அகத்  அைடந்த இன்பம் விைள மகிழ்ச்சி எய்தினான். 
 
1115 ெதன்னர் ஏ  சாதகாதி ெசய்  ர பாண் யன் 
    என்ன நாம விைன நிரப்பி எ த ஓணாத கைல தல் 
    பன்  ேகள்வி காிகள் ேதர்கள் பாி பைட கலம பயின்  
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    அன்ன காதலான் விளங்க அகம்மகிழ்ச்சி அைட ம நாள். 
 
1116 மல்கு மா இல் ேகாள் திாிந்  மைழ சு ங்கி நதி ம் நீர் 
    ஒல்கு மா  ப வம் மாறி உண  மாறி உயிர் எலாம் 
    ெமல்குமா  பசி உழந்  ேவந்த க்கு விைளெபா ள் 
    நல்கு மாறி இலைம இன்னல் ந ய வந்த நா  எலாம். 
 
1117 மைழ வறந்த  என் ெகால் என்  வ திகூற  உணர்ந்  
    அழி  இலாத பிரம கற்பம் அள  எல்ைல கண்ட ல் 
    உழவர் ேகாள்கள் இரவி தன்ைன உற்  ேநாக்கி நிற்றலால் 
    தைழ ம் மாாி வ யா  ஓர் வ டம் என்  சாற்றினார். 
 
1118 மக  உ  ேநாைய ேநாக்கி வ ந்  உ  தாய்ேபால் மன்னன் 
    பக உ  மதியம் சூ ம் பரம் சுடர் ன் ேபாய் தாழ்ந்  
    மிக உ  பசியால் ைவயம் ெம வைத ஐய என்னாத் 
    தக  உற இரங்கி கண்ணீர் த ம்ப நின்  இரந்  ேவண்ட. 
 
1119 திைரக்கடல் விடம் ேசர் கண்டர் காலத்தின் ெசவ்விேநாக்கி 
    இரக்கம் இல்லாதவர் ேபால் வாளா இ த்த ம் ம த்தார் மார்பன் 
    கைரக்கு அாி  ஆய ன்பக் கட ல் ழ்ந்  இ க்ைக க்கான் 
    அரக்கர் ேபால் கட ல் நீந்தி அ க்கன் நீர்க் கட ல் ழ்ந்தான். 
 
1120 வள்ளல் தன் குைடக் கீழ் தங்கும் உயிர்ப்பசி வ த்தம் வ த்தம் எல்லாம் 
    ெகாள்ைள ெகாண்  இ ந்த ெநஞ்சில் குளிர் கச் ெசவ்விகுன்றத் 
    தள் உ ம் யாின் ழ்கித் தைர இைடத் யின்றான் ஆக 
    ெவள்ளி மன்  உைடயார் சித்த ேவடராய்க் கனவில் வந்தார். 
 
1121 அடல் கதிர் ேவேலாய் மாாி அாிதி இப்ேபா  அதைன ேவண்  
    இடப் படல் வைரக்கு ேவந்தாய் இ க்கின்ற எாி ெபான் ேம த் 
    தடப் ெப  வைரயின் மா  ஓர் தனிப் ெப  ைழயில் இட் க் 
    கிடப்ப  ஒர் எல்ைல இல்லாக் ேக  இலாச் ேசம ைவப் . 
 
1122 கிைடத்  மற்  அைனய ேம  கிாி ெச க்கு அடங்கச் ெசண்டால் 
    ைடத்  நின் ஆைணத் தாக்கிப் ெபான் அைற ெபாதிந்த பாைற 
    உைடத்  நீ ேவண் ம் கா ம் ெதாட்  எ த்  அதைன மீள 
    அைடத்  நின் குறி இட்  ஐய வ தி என்  அ கள் கூற. 
 
1123 விழித்தன எ  மான் ேதேரான் விழிக்கும் ன் கடன்கள் எல்லாம் 
    கழித்தனன் மீன ேநாக்கி கணவைன வலமாப் ேபாந்  
    கழித்  எறி கடல் அனீகத் ெதாைக றம் சூழக் ெகாண்டல் 
    கிழித்  எ  வாயின் நீங்கிக் கீழ்த் திைச ேநாக்கிச் ெசல்வான். 
 
1124 அதிர்ந்தன ரசம் சங்கம் அதிர்ந்தன வியங்கள் அண்டம் 
    பிதிர்ந்தன என்ன ஆர்ப்பப் ெபயர்ந்  ெவண் கவாி ள்ள 
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    திர்ந்த நான் மைறேயார் ஆசி ெமாழிய நா வல்ேலார் ஏத்தப் 
    பதிந்  பார் கிழியத் திண்ேதர் பாகு ன் ெச த்த ஊர்ந்தான். 
 
1125 பவளக்கால் பிச்சம் ெபான் கால் பல் மனிக் கவிைக த்தக் 
    தவளக்கால் பதாைகக் கா ம் தான வான் அ வி ங்கும் 
    கவளக்கால் ெபா ப் ம் பாய்மாக் கட ம் மண் மடந்ைத ஆகம் 
    வளக் கால் வயவர் மான் ேதர் ெதாகுதி ம் சூழல் ேபாக. 
 
1126 ேகாழ் இணர் ஞாழல் அன்ன ேகாட்  உகிர்ப் ல ப் ேபழ் வாய்த் 
    தாழ்சின உ ைவ ஒற்ைறத் தனிப் ெப ம் ெகா ம் கூனல் 
    காழ் சிைலக் ெகா ம் சூழக் கயல் ெகா  நிலம் ழாங்ைக 
    ஏழ் உயர் வைர ேமல் ேதான்றி இ ம் விசும்  அக கீற. 
 
1127 ெதன் கடல் வடபால் ேநாக்கிச் ெசல்வ  ேபாலத் ெதன்னன் 
    தன் கடல் அணிகம் கன்னித் தண் தமிழ் நா  நீந்தி 
    வன் கட ெநறிக் ெகாண்  ஏகி வளவர் ேகான் எதிர் ெகாண்  ஆற் ம் 
    நன் கடன் கமன் ஏற்  நளிர் னல் நா  நீந்தி. 
 
1128 தண்டக நா  தள்ளித் ெத ங்க நா  அகன்  சாய் தாள் 
    கண்டகக் ைகைத ேவ க் க  நடம் கடந்  கா ம் 
    ெதாண்டகம் ைவக்கும் குன்  நதிக ம் றந்  கள்வாய் 
    வண்டக மலர்க்கா ேவ  மாளவ ேதசம் நண்ணி. 
 
1129 அங்கு நின்  எ ந்  தீவா அ ம் சுர ெநறிப் பட்  ஏகி 
    அங்கு நின்  அதி ம் ெசம்ெபான் மாட நீள் விராட நண்ணிக் 
    ெகாங்கு நின்  அவி ம் கானம் குன்  ஒாீஇ வாைள பாயத் 
    ெதங்கு நின்  இளநிர் சிந்  மத்திய ேதயத்  எய்தி. 
 
1130 அங்கு நின்  எ ந்  தீவா அ ம் சுர ெநறிப் பட்  ஏகி 
    அங்கு நின்  அதி ம் ெசம்ெபான் மாட நீள் விராட நண்ணிக் 
    ெகாங்கு நின்  அவி ம் கானம் குன்  ஒாீஇ வாைள பாயத் 
    ெதங்கு நின்  இளநிர் சிந்  மத்திய ேதயத்  எய்தி. 
 
1131 மடம்கல் மா நாகம் யாளி வழங்கலான் மனிதர் ெசல்லா 
    இடம் கடந்தாக ைவஞ் ற்  இரட்  ேயாசைனத்தாம் எல்ைலக் 
    கடம் ெக  குமாி கண்டம் கடந்  மற்  அ  ேபால் எட் த் 
    தடம் ெக  கண்டம் ெகாண்ட பாரத வ டம் தள்ளி. 
 
1132 யாைவ ம் ஈன்றாள் தன்ைன ஈன்ற ெபான் இமயம் தன்ைனத் 
    தாவி அப் றம் ேபாய்ப் ேபாகம் த ம்  கிம் டக் கண்டம் 
    ேமவி அங்கு அ  நீத்  ஏம ெவற்  அைடந்  அ  பின் ஆக 
    ஓவியப் றத் த் ேதான் ம் அாி வ டத்ைத உற் . 
 
1133 உற்ற  கழிந்  அப்பால் ேபாய் நிடத ெவற்  ஒழிந்  சம் ப் 
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    ெபான் த க் கனி கால் யா  ேபாகி இளா வி த கண்டத்  
    உற்றனன் கண்டான் ன்  ஊர் ஒ ங்க  ஞான்  கூனி 
    ெவற்றி ெவஞ் சிைலயாய் நின்ற ெவற்பிைன மலய ெவற்பன். 
 
1134 ெவம் பைட மறவர் ேசைன ெவள்ளம் நீத்  ஏகித் ெதன்பால் 
    சம் வின் கனியின் சா  வலம் படத் த வி ஓ ம் 
    அம் ெபான் ஈர் ஆ  ஆற்றின் அ கு ெபான் மயமாய் நிற்கும் 
    ைபம் னம் கானம் ேநாக்கி வைளந்  ெதன்பால் வந்  எய்தா. 
 
1135 அவ் வைர அரைச ேநாக்கி வைரக க்கு அரேச எந்ைத 
    ைகவாி சிைலேய பாாின் கைளகேண அளவில் வானம் 
    ைத வ  சுட ம் ேகா ம் நான்க ம் த விச் சூ ம் 
    ெதய்வத வைரேய ேமைலத் ேதவர் ஆலயேம என்னா. 
 
1136 மாணிக்கம் இைமக்கும் ணான் விளித்த ம் வைரக்கு ேவந்தன் 
    பாணித்  வர  தாழ்ப்பப் பாக சாதனைன ெவன்ேறான் 
    நாணித் தன் சின ம் ேம  நைக வைரச் ெச க்கு மாறச் 
    ேசண் உற்ற சிகரம் தன்னில் ெசண் னால் அ த்  நின்றான். 
 
1137 அ த்த ம் அைசயா ேம  அைசந்  ெபான் பந்  ேபாலத் 
    த்த  சிகர பந்தி சுரர் பயில் மாடப் பந்தி 
    ெவ த்தன த ண பா  மண்டலம் விண்  ளாய்ப் 
    ப த்தைல ெதறித்தால் என்னப் பல் மணி உதிர்ந்த அன்ேற. 
 
1138 ைட வைரக் குலங்கள் எட் ம் றம் தழீஇக் கிடக்கும் ெசம் ெபான் 
    அைடகல் ஓர் நான்கு கிடங்க ம் மலர்ந்த நான்கு 
    தட மலர்ப் ெபாழி ம் நான்கு த க்க ம் ச த்த அம்மா 
    உைடயவன் இைட  உற்றால் அ த்த வர்க்கு உவைக உண்ேடா. 
 
1139 ைடத்த பின் ேம த் ெதய்வம் ைடக்குல வைர எட்  என்னப் 
    பைடத்த எண் ேதா ம் நான்கு ம் ேமல் ப  ெவண் ேசாதி 
    உைடத் தனிக் குைட ம் ெகாண்ட உ விேனா  எ ந்  நாணிக் 
    கிைடத்த  க ைண ேவந்தன் கிளர் சினம் தணிந்  ேநாக்கா. 
 
1140 இத்தைன வர  தாழ்த்த  என் என ேம த் ெதய்வம் 
    வித்தக நம்பி ேகட்  மீென ம் கண்ணிேயா ம் 
    ைபத்தைல அரவம் ண்டபரைன இப் ப வம் ெகாண்  
    நித்த ம் ேபாகிப் ேபாகி வழிப  நியமம் ண்ேடன். 
 
1141 இன்  ேகட் ைலேயா ஐயா ஏந்திைழ ஒ த்தி காமம் 
    ன்  மா கட ன் ேமாகச் சுழித்தைலப் பட்  ெவள்ளி 
    மன் ள் ஆ ய ெபான் பாதம் வழிபடல் மறந்  தாழ்ந்  
    நின் ேளன் இைனய தீங்கின் இமித்தினால் அ ம் பட்ேடன். 
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1142 தி வ  பிைழத்த தீங்கு தீர்த்தைன இதனில் ஐயன் 
    த வ  ஓர் உ தி தா ம் தக்க  ஒர் ைகம்மா  என்னால் 
    வ வ  உண்டாம் ெகால்ேலா மற்  அ  நிற்க மன்றல் 
    ப வைர மார்ப வந்த பாிசு என் ெகால் பகர்தி என்ன. 
 
1143 மன்னவன் ெவ க்ைக ேவண்  வந்தனன் என்றான் ஐய 
    உன்ன  லத்  ஓர்க் ஏற்ப உைரப  மாற்ற  ஆய 
    ெபான் அவிர் ேதமா நீழல் ைத படக் கிடக்கும் ெசம் ெபான் 
    என்ன அம் ைகயால் சுட் க் காட் ய ெதாி ெபான குன்றம். 
 
1144 மின் நகு ேவலான் ந்நீர் ேவைலைய வணக்கம் கண்ேடான் 
    ெபான்னைற ம ங்கில் ேபாகிப் ெபாத்திய பாைற நீக்கித் 
    தன் அவா அளவிற்  ஆய தபனிய கந்  ப் 
    பின்ன ம் தன்ன  ஆகப் ெபயர் இலச்சைன ம் தீட்டா. 
 
1145 மின் திகழ் மணிப் ண் மார்பன் மீண்  தன் தாைன ேயா ம் 
    ெதன் திைச ேநாக்கிப் பாகன் ெச த்த மான் தடம்ேதர் ஊர்ந்  
    ெபான் திகழ் வைர ம் ேபாக மி ம் பிற ம் நீத்  
    நன்றி ெகாள் மனிதர் ைவப்பின் நண் வான் நண் ம் எல்ைல. 
 
1146 மாத்திமர் விராட மன்னர் மாளவர் ெத ங்க ேதயப் 
    பார்த்திபர் பிற ம் தத்தம் பதிெதா ம் வர  ேநாக்கித் 
    ேதர்த்திகழ் அனிகத் ேதா ம் ெசன்  எதிர் கமன் ெசய்யத் 
    தார்த் தி  மார்பன் கன்னித் தண் தமிழ் நா  சார்ந்தான். 
 
1147 கன்னிப் ெபான் எயில் சூழ் ெசம் ெபான் க  நகர்க்கு அணியன் ஆகிப் 
    ெபான்னில் ெசய்  இைழத்த நீள் ேகா ரத்திைனக் கண்  தாழ 
    உன்னித் ேதர் இழிந்  எட்ேடா  ஐந்  உ ப்பினால் பணிந்  எ ந்  
    வன்னிச் ெசம் சுடர்க் கண் ெநற்றி மன்னவன் ம ைர சார்ந்தான். 
 
1148 அறத் ைற அந்தணாளர் றந்தவர் அரன் தாள் பற்றிப் 
    றத் ைற அகன்ற ைசவ தியர் னிதன் ேகாயில் 
    நிறத் ைற அகத் த் ெதாண்டர் திரண்  எதிர் ெகாள்ள த்தின் 
    நிறத் ைற ைவைக நீத்  ெந  மதில் வாயில் க்கான். 
 
1149 ெகாங்கு அலர் ேகாைத மாதர் குங்குமம் பனிப்பச் சிந் ம் 
    மங்கல ம கின் ஏகி மைறகள் சூழ் ேகாயில் எய்தித் 
    தங்கள் நாயகைனச் சூழ்ந்  தாழ்ந்  எ ந்  ஏத்திப் ேபாந்  
    திங்கள் சூழ் கு மிச் ெசல்வத் தி மணிக் ேகாயில் க்கான். 
 
1150 ெபான் மைலக் கட ள் ஈந்த ண்ணிய நிதிைய அந்த 
    நல் மைல மானக் கூப்பி நல்கிப்பல் கு ம் ஓம்பித் 
    ெதன்மைலக் கிழவன் ெதய்வம் ெதன் ல வாணர் ஒக்கல் 
    தன் மைன வி ந்  காத் த் த க்கினான் இ க்கும் நாளில். 
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1151 ஐ விைன நடாத் ம் ஈசன் ஆைணயால் நடக்கும் ேகா ம் 
    ெசய்விைனத் திாி ம் மாறத் ெதன்னன் நா  எங்கும் மாாி 
    ெபய் விைன உைடய  ஆகிப் ெப வளம் பகிர்ந்  நல்க 
    உய் விைன உைடய ஆகி உயிர் எலாம் தைழத்த அன்ேற. 
 
1140 வனி இம் ைறயால் ரந்  அளித்  ஆரம் ண்ட பாண் யன் தி  மக க்கு 
    அவனி ஏழ் அறிய ரபாண் யன் என்  அணி  கவித்  அரசளித்  
    நவ நிரதிசய ரண இன்ப ஞான ேநாக்கு அ ளிய ம ைரச் 
    சிவன  நிழ ல் பிளப்  அற பைழய ேதசு ஒ  நிைறந்  ற்  இ ந்தான். 
 
    ேம ைவச் ெசண்டால்அ த்த படலம் சுபம் 
    ------------------ 
 

1. 16. ேவதத் க்குப் ெபா ள்அ ளிச் ெசய்த படலம் (1153 - 1194) 
 
1153  உலம் ெபா  தடம் ேதாள் உக்கிரச் ெசழியன்  
                       உயாிய ேம  மால் வைரையப் 
    ெபாலம் ாி ெசண்டால் ைடத்  ைவப் ெப த் ப்  
                       ேபந் அ ள் அைடந்த வா கன் ம் 
    வலம் ப  திணிேதாள் ரபாண் யன் ேகால் வழங்கும் 
                        நாள் ம ைர எம் ெப மான் 
    லம் ெபா  னிவர் ேதற நால் ேவதப் ெபா ள்  
                        உணர்த்திய திறம் கல்வாம். 
 
1154 ஐம் ெப ம் த நிைல திாிந்  ஈர் ஏழ் அ க்கிய உலெகா  மயன் மால் 
    உம்பர் வான் பத ம் உதித்தவா  ஒ ங்க உ த்த  ஓர் ஊழி வந்  எய்தச் 
    ெசம் ெபா ள் மைற ம் ஒ ங்கிய வழி நாள் ெசம் சுடர் கட ள் ன் மல ம் 
    வம்  அவிழ் கமலம் என அரன் தி ன் மலர்ந்ததால் அகில ம் மாேதா. 
 
1155 பண் ேபால் பின் ம் த் ெதாழில் நடாத்தப் பரா பரஞ்சுடர் தி  உள்ளம் 
    ெகாண்  ேபார்த் திகிாி வலவைனத் தாவிக் குாி சிறன் நாபி ண்டகத்தில் 
    வண்  ேபால் பிரமன் உதித்   உலகும் வரன் ைற பைடக்கும் நாள் நஞ்சம் 
    உண்  ேபாற்றிய வானவர்க்கு உயிர் அளித்த உம்பர் நாயகன் தி வாக்கில 
 
1156 பிரணவம் உதித்த  அதன் இைட ேவதம் பிறந்தன ைநமி சாரணியத்  
    அ ள் நிைற னிவர் கண் வர் க க்கர் ஆதிேயார் அதிகாித்  அவற்றின் 
    ெபா ள் நிைல ெதாியா  உள்ள ம் க ம் லர்ந்தனர் இ ப்பவர் ேபாதத் 
    இ ள் மல வ  ெவன்றவன் அரபத்தன் என்  ஒ  ேவதியன் வந்தான். 
 
1157 வந்த ேவதியைன இ ந்த ேவதியர்கள் வர எதிர்ந்  இைறஞ்சி ேவ  இ க்ைக 
    தந்த ேவைலயில் அம் மைறயவன் னிவர் தைம கம் ேநாக்கி ஈ  உைரப்பான் 
    பந்த ேவதைன சாலவா ெவ ப்  இகந்த பண்பினன் ஆயினிர் நீவிர் 
    சிந்ைத ேவ  ஆகி கம் லர்ந்  இ க்கும் ெசய்தி யா  என அவர் ெசால்வார். 
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1158 ம ள் ப  மாைய கழிந்தவன் ெமாழிந்த மைற பயின்  உைர ெசய்ேத சிகனன் 
    இ ள் ப  மனத்ேதம் இ த்  மாைலய யா  சூழ் இதற்கு எனக் ேகட்ட 
    ெத ள் ப  மனத்ேதான் ெசப் வான் ேவதம் ெசப்பிய சிவபரம் சுடேர 
    அ ள் ப  எ த் ப் ெபா ைள ம் உணர்த் ம் அல்ல  சூழ்ச்சி யா  அைற ர். 
 
1159 பண்ணிய தவத்தால் அன்றி யாதா ம் ப ெபா ள் பிறி  இைல தவ ம் 
    ண்ணிய தவத்தின் அல்ல  ப யா ண்ணிய தவத்தி ம் வி ப்பம் 
    நண்ணிய ைசவ தலத்தினில் இயற்றின் நல்கும் அச் சிவ தலங்களி ம் 
    எண்ணிய அதிக தலத்தினில் இயற்றின் இ ம் தவம் எளி  உடன் பயக்கும். 
 
1160 அத்தகு தலம் மற்  யா  எனில் உலக அகில ம் தன் உடம்  ஆன 
    வித்தகன் ெசன்னிப் பன்னி  விரல் ேமல் விளங்கிய தலம் அ  சீவன் 
    த்தராய் எண்ணில் வானவர் னிேவார் யன்  மா தவப் பயன் அைடந்  
    சித்தம் மாசு அகன்  வதிவ  என்  அற ல் ெசப்பிய ம ைர அந் நகாில். 
 
1161 ெதௗ¤ த  விசும்பின் இழிந்த  ஓர் விமான சிகாமணி அ கு ெதன் ம ங்கின் 
    னித  பராைர வட நிழல் பிாியா தல் வழி ப ம் அறேவார்க்கு 
    களித  க ைண கம் மலர்ந்  அளவா வ ம் கைல அைனத்ைத ம் ெதௗ¤வித்  
    ஒளித ம் அைனய ர்த்திேய ங்கட்கு ஓதிய மைறப் ெபா ள் உணர்த் ம். 
 
1162 அங்கு அவன் தி ன் அ ம் தவ விரதம் ஆற் வான் ெசல் மின் என அப் 
    ங்கவன் அ ள் ேபால் வந்த மாதவன் பின் னித மா னிவ ம் நங்ைக 
    பங்கவன் ம ைரப் பதி குந்  அம் ெபான் பல் மணிக் ேகாயில் க்கு ஆழிச் 
    சங்கவன் ைக ேபால் வைள ெசறி ெசம் ெபான் தாமைரத் தடாக நீர் ஆ . 
 
1163 கைர கடந்  உள்ளம் கடந்த அன்  உந்தக் க   
                       ேபாய் நான்கு இ  ெவள்ளி 
    வைர கள் தம் பிடாில் கிடந்த ஓர் ேம  வைர  
                         ைர விமானம் ேமல் காணா 
    உைககள் தம் ெபா ைளக் கண்களால் கண்   
                            ஆங்கு உம்பர் தம் பிராைன ேநர்கண்  
    திைர கடந்தி ம் ேபர் இன்ப வாாியி ம் ேசண்  
                            நிலத்தி ம் வி ந்  எ ந்தார். 
 
1164 ைக தைல கிழ்த் க் கரசரணங்கள் கம்பிதம் ெசய்  கண் அ வி 
    ெபய் தைல ெவள்ளத்  ஆழ்ந்  வாய் குழறிப் பிரமன் மால் இன்ன ம் ேதறா 
    ைம தைழ கண்ட ெவள்ளி மன்  ஆ ம் வானவர் நாயக வாேனார் 
    உய்தர விடம் உண்  அ  அ ள் ாிந்த உத்தம ேபாற்றி என்  ஏத்தா. 
 
1165 மைற ெபா ள் காணா உள்ளம் மால் உழந்  வாதிய எமக்கு நீேய அந் 
    நிைற ெபா ளாகி நின்றைன அதற்கு நீ அலால் ெபா ள் பிறிதி யா  என்  
    இைறவைன இைறவன் பங்கில் அம் கயல் கண் இைறவிைய அம் ைற ஏத்தி 
    ைறவலம் ெசய்  வடநிழல் அமர்ந்த ர்த்தி ன் எய்தினார் னி ேவார். 
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1166 சீதளப் பளிக்கு ேமனி ம் பளிக்குச் ெச மைல பதித் ப் பன்ன 
    பாத ம் ெசவ்வாய் மல ம் க்கண் ம் பங்கயச் ெசம் கரம் நான்கும் 
    ேவத த்தக ம் அ த கும்ப ம் தன் விழி மணி வட ம் ெமய்ஞ்ஞான 
    ேபாத ம் திைர ம் தாித்த  ஓர் தனிைமப் ேபாதன் ன் தாழ்ந்  எ ந்  ஏத்தா. 
 
1167 வடநிழல் அமர்ந்த மைற தல் ேமதா ம  எ த்  இ ப ம் இரண் ம் 
    திடம் உற வரபத்தன் தன்னால் ெதௗ¤ந்  ேதள் நிைற மதி தல் அைடவில் 
    ப மதி அள ம் த ப்பணம் ஓமம் பார்ப்பன உண்  ப் ேபா ம் 
    அைட ற வன்  ேநாற்கும் மாதவர் ன் அ  மைறப் ெபா ள் ெவளிவ ம் ஆல். 
 
1168 மான னிேவார் அதிசயிப்ப வட நீழல் 
    ேமான வ  ஆகிய தல் குரவன் எண் நான்கு 
    ஊனம் இல் இலக்கண உ ப்  அகைவ நான் நான் 
    கான ஒ  காைள மைறேயான் வ வம் ஆகி. 
 
1169 நீண்ட திாி ண்டம் அழல் ெநற்றி விழி ெபாத்தக் 
    காண் தைகய கண் ைக வைளந்  ஒ கு காதில் 
    ண்ட குைழ ெகௗவிய ெபாலன் ெசய் பல காசு 
    ேசண் தவழ் இளம் கதிர் சிாித்  அ ள் சிைதப்ப. 
 
1170 உத்தாிய ெவண் படம் வலம் பட ஒ ங்க 
    த்த வள ெனா  த்தம் இைட இட்  
    ைவத்  அணி ம் அக்க வடம் மாைல எறி வாளால் 
    பத்தைர மைறத்த மல பந்த இ ள் சிந்த. 
 
1171 கண் ைக ெதா த்  இ  கரத்திெனா  வாகு 
    தண் ன் இ  மாைல விட வாள் அர  தள்ள 
    ெவண் கி ன் ஆன விாி ேகாவண ம ங்கில் 
    தண்டாிய பட் ைக வைளந்  ஒளி தைழப்ப. 
 
1172 வண்  வாி பா வன ேபால மலர் பாத 
    ண்டாிக ேமல் உழல் சிலம் கள் லம்பத் 
    ெதாண்டர் அக மாசு இ ள் ணித்   சூட் ம் 
    ண்டக மலர்ப் றம் விறல் கழல் ழங்க. 
 
1173 ஏதம் இல் பவித்திரம் வலக்கரன் இைமப்பப் 
    ேபாதம் வைர த்தகம் இடக்ைகய  ெபாற்ப 
    ஒதி உணராதல் அறி ஓலம் இ ம் ேவதம் 
    பா  ைககள் ஆகி இ  பாத மலர் சூட. 
 
1174 கன்ன ளாிக் குள் ரல் காைன அ  கால 
    ள் ஒ யின் நா ம் இத ம் ைட ெபயர்ந்  
    ள்ள எ  ேவத ஒ  ெதாண்டர் ெசவி ஆற்றால் 
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    உள்ள வயல் க்கு வைக ஒண் பயிர் வளர்ப்ப. 
 
1175 சீதமணி ரல் தி  வாய் சிறி  அ ம்ப 
    மாதவர்கள் காண ெவளி வந்  ெவளி நின்றான் 
    நாத வாய் அளவினான் மைறயின் அந்த 
    ேபாத வ வாகி நிைற ரண ராணன். 
 
1176 வட்ட வாண்மதி கண்  ஆர்க்கும் வாக் கடல் மான மாண்ட 
    சிட்டர் ஆம் னிவர் காைளத் ேதசிக வ வம் ேநாக்கி 
    ஒட்  அறா உவைக ெவள்ளம் ேமற் ெகாள உ த்த கூற்ைற 
    அட்டதாமைர தம் ெசன்னிக்கு அணி மலர் ஆகத் தாழ்ந்தார். 
 
1177 அள வ  கைலகட்கு எல்லாம் உைறவிடம் ஆகி ேவத 
    விைள ெபா ள் ஆகி நின்ற ேவதிய சரணம் என்ற 
    வைள உ  மனத்தினாைரத் ேதசிக வள்ளல் ேநாக்கிப் 
    பளக  தவத்தீர் ேவட்ைக யா  எனப் பணிந்  ெசால்வார். 
 
1178 அ யேர உய் ம் ஆ  உலகு எலாம் அளிக்கும் ஆ ம் 
    ப யிலா வரத்த ேவதப் பயன் அ ள் ெசய்தி என்னக் 
    ெகா ய மா பாசம் தீர்ப்பான் குரவன் நம் னிவேரா  
    இலா இ ங்கம் ன்ேபாய் மைறப் ெபா ள் ெமாழிவ  ஆனான். 
 
1179 அந்தணிர் ேகண்மின் சால அ மைறப் ெபா ள்கள் எல்லாம் 
    மந்தணம் ஆகும் இந்த மைறப் ெபா ள் அறிதல் தாேன 
    நந்தல் இல்லாத ேபாகப் பய க்கு ந ம் பாச 
    பந்தைன கழிக்கும் ட் ன் பய க்கும் க வி ஆகும். 
 
1180 உத்தம சயம் க்கு உள் ம் உத்தம தரமாய் ேமலாம் 
    தத் வம் ஆகும் இந்த சுந்தர சயம்  ங்கம் 
    நித்தம் ஆய் மைறகட்கு எல்லாம் நிதானம் ஆம் ெபா ளாய் உண்ைமச் 
    சுத்த அத்  விதம் ஆன சுயம் பிரகாசம் ஆகும். 
 
1181 நிைற பாரற் பரம் விஞ்ஞான நிராமயம் என்  ல்கள் 
    அைற பரம் பிரமம் ஆகும் இதன் உ  ஆகும் ஏக 
    மைற இதன் ெபா ேள இந்தச் சுந்தர வ வாய் இங்ஙன் 
    உைறசிவ ங்கம் ஒன்ெற என்பர் ல் உணர்ந்த நல்ேலார். 
 
1182 ஆைகயால் மைற ம் ஒன்ேற அ மைறப் ெப ம் ஒன்ேற 
    சாைகயால் அந்தம் ஆகித் தைழத்த அச் சாைக எல்லாம் 
    ஓைகயால் இவைன ஏத் ம் உலகு தாயாதிக்கு ஈந்த 
    ஏகன் ஆைணயின் ஆன் ன்  ர்த்தியாய் இ ந்தான் அன்ேற. 
 
1183 மலர் மகனாகி ன்  ைவய ம் பைடத்  மாலாய் 
    அைலவற நி த்தி க்கண் ஆதியாய் ஆழித்தம் வர் 
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    தைலவனாய் பரமாகாச சாீாியாய் தல் ஈ  இன்றித் 
    ெதாைல வ ம் ேசாதி ஆம் இச் சுந்தர இ ங்கம் தன்னில். 
 
1184 ஆதி இலான் மதத் வம் ஆன அலர் மகன் பாக ம் ந வில் 
    நீதியில் விச்சா தத் வம் ஆன ெந யவன் பாக ம் வில் 
    ஓதிய சிவத் தத் வம் எனலாம் ஆன உ த்திர பாக ம் உதிக்கும் 
    ேபதி இம் ன்றில் எண்ணில் தத் வங்கள் பிறக்கும் இம் ன்றி ம் ைறயால். 
 
1185 ஓத அ ம் அகார உகாரேம மகாரம் உதித்தி ம் பிரணவம் விந்  
    நாதேமா  உதிக்கும் வியத்த தாரகத்தின் அல்ல காயத்திாி ன்  
    ேபதம் ஆம் பதத்தால் பிறக்கும் இக் காயத்திாி இ ேபதம் ஆம் ேபதம் 
    யா  எனில் சமட்  வியட்  என்  இரண் ம் ஏ  ஆம் ேவட்டைவ எல்லாம். 
 
1186 இன்னைவ இரண் ம் இவன் அ ள் வ யால்  
                       ஈன்ற நான் மைறைய அந் நான்கும் 
    பின்னவன் அ ளால் அள  இல ஆன பிரணவம் ஆதி மந்திர ம் 
    அன்னவா  ஆன தாரகத் தகாரம் ஆதி அக்கரங்க ம் உதித்த 
    ெசான்ன அக் கரத்தில் சிவாகம ல் இச் சுரவன் ந கத்தில் உதித்த. 
 
1187 கீட் ைச கத்  ஒன்  அ த்த நால் ஐந்தில்  
                     கிைளத்த  ஆல் இ க்க அ  ெதன்பால் 
    ஈட் ய இரண்டாம் ேவத  உ ேவா   
                   எ ந்த  வடதிைச கத்தில் 
    நீட் ய சாமம் ஆயிரம் கத்தான் நிமிர்ந்த   
                 குடதிைச கத்தில் 
    நாட் ய ஒன்ப  உ ெவா  கிைளத்   
                 நடந்த  நான்கு அதாம் மைறேய. 
 
1188 அ மைற நால் ேவ  ஆைகயால் வ ண ஆச்சிரமங்க ம் நான்காம் 
    த மம் ஆகதி க ம ம் மைறயின் ேதான்றின மைற ம் 
    க ம ல் ஞான ல் என இரண்டாம் க ம ல் இவன் அ ச்சைனக்கு 
    வ ம் விைன உணர்த்  ஞான ல் இவன் தன் வ  இலா வ விைன உணர்த் ம். 
 
1189 தல் கர் நீரால் சிைன குைழத் தாங்கி இம்  
                         தல் க த்  நல் அவியின் 
    பதம் இவன் வ வப் பண்ணவர் பிறர்க்கும் தி த்தி  
                        யாம் பரன் இவன் கத்தின் 
    விதம்உ  நித்தம் ஆதி விைனக்கும் ேவண்   
                       ஆங்கு உலகவர் ேபாகம் 
    கதி ெபற இயற் ம் சிவார்ச்சைன விைனக்கும் 
                        காரணம் இச் சிவ ேகாசம். 
 
1190 மைறபல கம் ெகாண்ட அறிவாய் இைளத்   
                      மயங்க ேவ  அகண்ட ரணமாய் 
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    நிைற பரம் பிரமம் ஆகும் இக் குறிையக்  
                      க ம நன்ெனறி வழாப் ைச 
    ைறயி ம் ஞான ெநறி இனிப் ெபா ைள  
                    அ ளினான் யக்குஅற யங்கும் 
    அறி வி ம் ெதௗ¤வ  உமக்கு நாம் உைரத்த  
                    அ மைறப் ெபா ள் பிறர்க்கு அாி  ஆல். 
 
1191 க மத்தான் ஞானம் உண்டாம் க மத்ைதச் சித்த சுத்தி 
    த மத்தால் இகந்த சித்த சுத்திையத் த மம் நல்கும் 
    அ ைமத்  ஆம் த மத்தாேல சாந்தி உண்டகும் ஆண்ட 
    ெப ைமத்  ஆம் சாந்தியாேல பிறப்ப  அட்டாங்க ேயாகம். 
 
1192 கிாிையயான் ஞானம் தன்னால் கிளர் சிவ பத்தி ைச 
    தாிசனம் ைசவ ங்க தாபனம் ெசய்தல் ஈசற்கு 
    உாிய ெமய் அன்பர் ைச உ த்திர சின்னம் தாங்கல் 
    அாிய ேதசிகன் பால் பத்தி அைனத்ைத ம் ெதாியல் ஆகும். 
 
1193 மைறவழி மதங்கட்கு எல்லாம் மைற பிரமாணம் பின்ெசன்ற 
    அைறத  மி தி எல்லாம் அைவக்க  குணம் ஆம் இன்ன 
    ைறயின் ஆன் மார்த்தம் என்  ெமாழிவ தம்மார்த்தம் ேசர்ந்த 
    ைறகள் ைவதிகம் ஆம் ஏலாச் ெசால்வ  இச் சுத்த மார்க்கம். 
 
1194 ெத ள் ெப  ேபாகம்  காரணமாய் சிவமயம் ஆம் மைறப் ெபா ைள 
    இ ள்ெகட உைரத்ேதம் இப் ெபா ட்கு அதிகம் இல்ைல இப் ெபா ள் எலாம் 
உமக்கு 
    ம ள் ெகடத் ெதளிவதாக என விைனய வழி வழா மாதவர் றத்ைத 
    அ ள் ைகயால் தடவி இ ங்கத் ள் குந்தான் அ ள் ப த்தன்ன ேதசிகேன. 
 
    ேவதத் க்குப் ெபா ள் அ ளிச் ெசய்த படலம் சுபம் 
    -------------------- 
 

1.17. மாணிக்கம் விற்ற படலம் (1195 - 1287) 
 
1195  சுகந்த வார் ெபாழில் ம ைர எம் பிரான் தன  ைணத்தாள் 
    உகந்த வாவ  கண் வ னி தல் ஓ ம் 
    அகந்த வாத ேபர் அன்ப க்கு அ மைறப் ெபா ைளப் 
    பகர்ந்த வா  இ  மாணிக்கம் பகர்ந்த வா பகர்வாம். 
 
1196 அன்ன நாள் வயின் ரபாண் யற்கு அணங்கு அைனய 
    மின் அனார் உைளம் ேபாக ம் விைளநிலம் அைனய 
    ெபான் அனார் ெப  காைளயர் ஐங்கைணப் த்ேதள் 
    என்ன றினார் வான் பயிர்க்கு எ கைள என்ன. 
 
1197 பின்ன ம் ெபறல் குமரைனப் ெப வ  க தி 
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    மன்ன ம் குலத்ேதவி ம் கயல் கணி மணாளன் 
    தன்ைன ேநாக்கி அட்டமி ச ர்த்தசி மதிவாரம் 
    இன்ன ேநான்  ேநாற்  ஒ குவார் இைற வனின் அ ளால். 
 
1198 சிறி  நாள் கழிந்  அகன்ற பின் கங்ைகயில் சிறந்த 
    ம விலா வடமீன் ைர கற்பினாள் வயிற்றில் 
    குறிய ஆல வித்  அங்குரம் ேபான்  ஒ  குமரன் 
    நிைற ம் நீர் உலகு உ ட்  குைட நிழற்ற வந்  உதித்தான். 
 
1199 அத்தன் இச்சி  குமர க்கு அகம் களி சிறப்ப 
    ெமய்த்த ல் ைற சாதக விைன தல் விைன ம் 
    ைவத்த நான் ெபா எய்  நாள் மன்னவன் ஊழ் வந்  
    ஒத்த நாள் வர ேவட்ைட க்கு உ ைவ ேகாள் பட்டாள். 
 
1200  ேவங்ைக வயப்பட்  மீனவன் விண் வி ந்  ஆக 
    வாங்கு ல் ம ங்கு இறக்கரம் மார்  எறிந்  ஆரம் 
    தாங்கு ெகாங்ைக சாந்  அழிந்திட தடம் கண் த்  இைறப்ப 
    ஏங்க மாதர் ெபான் நகர் உளார் யாவ ம் இரங்க. 
 
1201  மற்ற ேவைலக் காமக் கிழத்தியர் ெப  ைமந்தர் 
    அற்றம் ேநாக்கி ஈ  அமயம் என்  ஆைன மா ஆதி 
    உற்ற பல் பிற ெபா ள் நிதி ஒண் கலேனா ம் 
    ெகாற்ற ேமா ம் கவர்ந்தனர் ெகாண்  ேபாய் மைறந்தார். 
 
1202  மன்னன் ஆைண ஆ  ஒ கிய மந்திரக் கிழவர் 
    மின்  ேவல் இளம் குமரைனக் ெகாண்  விண் அைடந்த 
    ெதன்னர் ேகாமகற்கு இ தியில் ெசய்விைன நிரப்பி 
    அன்ன காதலற்கு அணி  சூட் வான் அைமந்தார். 
 
1203  நா ப் ெபான் அைற திறந்தனர் நவமணி மகுடம் 
    ேத க் கண் லர் நிதி சில கண் லர் திைகத்  
    வா ச் சிந்ைத ேநாய் உழந்  இ  மாற்றலர் கூட்  உண்  
    ஓ ப் ேபாயின  ஆகும் என்  உணர்ந்  இ  நிைனவார். 
 
1204 ேவ  மா  ெசய் ம் ஆல் என்னிேனா விைல மிக்கு 
    ஏ மா மணி இைல அரசு இ க்ைகயின்றி இன்ேறல் 
    ஏ  நீர் உல கைல ம் என் ெசய்த  இங்கு என்னா 
    ஆ  ேசர் சைடயார் அ ள் காண் ம் என்  அைமச்சர். 
 
1205 கைர ெசயாப் ெப ம் கவைல சூழ் மனத்தராய்க் கறங்கும் 
    ரசு கண் படாக் க மைன ற்ற நீத்  அ ைம 
    அரசு இளம் தனிக் ெகா ந்திைனக் ெகாண்  ேபாய் அம்ெபான் 
    வைர ெசய் ேகா ர வாயின் ன் வ குவார் வ ன். 
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1206 எற்ற ம்  ேகாவண உைட இடம்படக் பிறங்கத்  
    உற்ற பல் கதிர் மணிப் ெபாதி சுவன் மிைசத் ங்க 
    மல் தடம் ய வைர மிைச வரம்  இலா விைலகள் 
    ெபற்ற வங்க தம் பாிதியில் ேபர்ந்  ேபர்ந்  இைமப்ப 
 
1207 மந்திரப் ாி ல  வலம்படப் பிறழ 
    இந்திரத் தி  வில் என ஆரம் மார்  இலங்கச் 
    சுந்தரக்குைழ குண்டலம் ேதாள் ரண்  ஆடத் 
    தந்திரம் த  மைற கழி தாள் நிலம் ேதாய. 
 
1208 ெபான் அவிர்ந்  இலங்கு ேகா ரம் ன் ேபா வார் 
    ன்னவர் னி  கூர் ன்ன நீக்கிய 
    ெதன்னவர் குலப் ெப ம் ெதய்வம் ஆகிய 
    மன்னவர் வணிகராய் வந்  ேதான்றினார். 
 
1209 வந்தவர் எதிர்வ வாைர மம்மர் ெகாள் 
    சிந்ைதயர் ஆய் வ  ெசய்தி யா  என 
    ந்ைத இல் விைள  எலாம் ைறயில் கூறினார்க்கு 
    எந்ைத ஆம் வணிகர் ஈ  இயம் வார் அேரா. 
 
1210 என் படர் எய்  கின்றீர்கள் என் வயின் 
    ஒன்ப  மணிக ம் உள்ள ஆல் அைவ 
    ெபான் பதினாயிரம் ேகா  ேபான என்  
    அன் ற மணி எலாம் அைடவில் காட் வார். 
 
1211 இ ந்தனர் கீழ்த்திைச ேநாக்கி இட்ட  ஓர் 
    க ம் கின் ந ம் இந்திராதி காவலர் 
    அ ம் திைச எட் ம் அைட  இல் ெசம்மணி 
    ெப ம் தண் த்  ஆதி எண் மணி ம் ெபய்தேரா. 
 
1212 இம் மணி வலன் உடல் சின்னம் என்ன அக் 
    ைகம் மறி கரந்தவர் கூறக் கற்ற ல் 
    ெசம் மதி அைமச்சர் அச் ெசம்மல் யார் அவன் 
    ெமய்ம் மணி ஆய  என் விளம் க என்னேவ. 
 
1213 ேமவ ம் வலன் எ ம் அ ணன் ேமைல நாள் 
    வாின் விளங்கிய க்கண் ர்த்தி ெசம் 
    ேசவ  அ ச்சைனத் தவத்தின் ெசய்தி ஆல் 
    ஆவ  ேவண் ம் என்  இைறவன் கூற ம். 
 
1214 தாழ்ந்  நின்  இயம் ம் யான் சமாில் யாாி ம் 
    ேபாழ்ந்  இறவா வரம் ாிதி ஊழ்விைன 
    சூழ்ந்  இறந்தால் என் ெமய் றந்த மாந்த ம் 
    ழ்ந்திட நவமணி ஆதல் ேவண் ம் ஆல். 
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1215 என்  ேவண்ட ம் வரம் ஈசன் நல்கினான் 
    அன்  ேபாய் அமர் குறித்  அமரர் ேகாெனா  
    ெசன்  ேபார் ஆற்ற ம் ேதவர் ேகான் எதிர் 
    நின்  ேபார் ஆற்றலன் நீங்கிப் ேபாயினான். 
 
1216 ேதாற்  வான் நாடவன் மீண்  சூழ்ந்  அமர் 
    ஆற்றி ம் ெவல்லாி அழி  இலா வரம் 
    ஏற்றவன் ஆதலால் இவைனச் சூழ்ச்சியால் 
    கூற்றின் ஊர் ஏற் தல் குறிப்  என்  உன்னிேய. 
 
1217 விடம் க ழ் பைடக்கலன் இன்றி விண்ணவர் 
    அடங்க ம் தழீஇக் ெகாள அ த் த் தானவ 
    மடங்கைல வ க என ேநாக்கி வானவக் 
    கடம் க ழ் யாைன ேபால் கைரந்  கூ வான். 
 
1218 விைசய நின் ேதாள் வ  ெவன்றி க்கம் எத் 
    திைசயி ம் பரந்த அச்சீர்த்தி ேநாக்கி உண் 
    நைச அறா மகிழ்ச்சியால் நல்குேவன் உனக்கு 
    இைசய ேவண் ய வரம் யா  ேகள் என. 
 
1219 க ப  கற்பக நா  காவேலான் 
    ெநா  உைர ெசவித் ைள ைழத் தானவன் 
    ெந ய ைக ைடத்  உடன் நிமிர்ந்  கார்ப ம் 
    இ  என நைகத்  இகழ்ந்  இைனய கூ வான். 
 
1220 நன்  இ  ெமாழிந்தார் யா ம் நைகக்க நீ எைன ெவம் கண்ட 
    ெவன்றி ம் அதனால் ெபற்ற க ம் நின்  பா ம் 
    இன்  நின் ேபாாில் காணப்பட்ட ேவய் இைச ேபாய் எங்கும் 
    நின்றேத இ  ேபால் நின்ைக வண்ைம ம் நிற்ப  அன்ேறா. 
 
1221 ஈ  இலான் அளித்த நல்ல வரம் எனக்கு இ க்க நின்பால் 
    ேவ  நான் ெப வ  உண்ேடா ேவண் வ  உனக்குயா  என்பால் 
    கூ  நீ அதைன இன்ேன ெகா க்கேலன் ஆகி நின் ேபால் 
    பா  ழ் கனத்தில் ேதாற்ற பழிப் கழ் ெப வன் என்றான். 
 
1222 மாதண்ட அ ணன் மாற்றம் மகபதி ேகட்  வந்  
    ேகாதண்ட ேம க் ேகாட் க் ெகா ம் ரம் ெபா த்தான் ெவள்ளி 
    ேவதண்டம் எய்தி ஆங்கு ஓர் ேவள்வி யான் ாிவன் நீ அப்ேபா  
    அண்டர்க் கூட்ட வா வாய்ப் ேபா  வாய் வல்ைல என்றான். 
 
1223 அன்  ஒ  தவத்ேதான் என்  வச்சிரம் ஒன்ெற ஆக 
    ஒன்றிய ெகாைடயால் ெபற்ற கழ் உடம்  ஒன்ெற என்ேபால் 
    ெவன்றியினா ம் ஈயா ெமய் எலாம் மணிகள் ஆகப் 
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    ெபான்றிய ெகாைடயினா ம் கழ் உடம்  இரண்  உண்டாேம. 
 
1224 ேமலவன் அல்ைல நீேய நட்டவன் ேமைல வாேனார் 
    யாவ ம் அ ந் ம் ஆற்றால் அறம் கழ் எனக்ேக ஆக 
    ஆ உ  ஆதி என்றாய் அன்னேத ெசய்ேவன் என்றான் 
    ஈவேத ெப ைம அன்றி இரக்கின்ற  இழிேப அன்ேறா. 
 
1225 அதற்கு இைசந்  அ ணர் ேவந்தன் அமரர் ேவந்  அதைன ன்ேபாக்கி 
    மதர்க் க ம் கு திச் ெசம்கண் ைமந்த க்கு இைறைம ஈந்  
    தல் ெப ம் கைல ஆம் ேவத ெமாழி மர  அைமந்த வானாய்ப் 
    தர்க்க  ேவள்விச் சாைல றத்  வந்  இ த்  நின்றான். 
 
1226 வாய்ைமயான் மாண்ட நின்ேபால் வள்ளல் யார் என்  ேதவர் 
    ேகாமகன் வியந்  கூறத் த க்கு ேமல் ெகாண்  ேம  
    ேநமிேயா  இக ம் இந்த வைர என நிமிர்ந்  ேவள்விக்கு 
    ஆம் எைன பத்ேதா ம் யாம் இன்  எ த்  நின்றான். 
 
1227 யாத்தனர் த ப்ைபத் தாம்பால் ஊர்ைணயால் யாத்த சிங்கப் 
    ேபாத்  என நின்றான் வாையப் ைதத்  உயிர்ப்  அடங்க ட்  
    மாய்த்தனர் மாய்ந்த வள்ளல் வல ம் மந்தார மாாி 
    ர்த்திட விமானம் ஏறித் ெதால் விதி உலகம் ேசர்ந்தான். 
 
1228 மணித்தைல மைலயின் பக்கம் மாய்த்தவன் வயிர ேவலால் 
    பிணித்  உயிர் ெசகுத்த வள்ளல் ெப ம் தைக ஆவாய் ேவதம் 
    பணித்தி ம் வைபைய வாங்கிப் படர் எாி சுைவ ன் பார்க்கக் 
    குணித்த வான் நாடார் கூட் க் ேகா  இலா ேவள்வி ெசய்தான் 
 
1229 அத்தைக ஆவின் ேசாாி மாணிக்கம் ஆம் பல் த்தம் 
    பித்ைத ைவ யம் என்  வச்சிரம் பித்தம் பச்ைச 
    ெநய்த்த ெவண் நிணம் ேகாேமதந் தைச கிர் ெந ம் கண் நீலம் 
    எய்த்தைவ டராகம் இைவ நவ மணியின் ேதாற்றம். 
 
1230 இவ் வ  எ த் த் ேதான்றி இ ள் கம் பிளப்பக் காந்தி 
    ைதவ  மணி ஒன்பா ம் சார்விட நிறங்கள் சாதி 
    ெதய்வத ஒளி மாசு எண்ணி ேசாதைன ெசய்  ேதசும் 
    ெமய்வர அணிேவார் எய் ம் பயன் இைவ விதியால் ேகண்மின். 
 
1231 வாள் அவர் மாணிக்கம் கிேரத உகம் நான்கும் வழிேய மக்கம் 
    காள ரம் ம் ரம் சிங்களம் இந் நான்கு இைடப் ப ம் அக்கமல ராகம் 
    ஆ நிற ஒன்ப  அரவிந்த மா ளம்  இத் தழல் கல் ஆரம் 
    ேகாள் அாிய அச் ேசாத நரந்த ந ம் பலம் தீபம் ேகாபம் என்ன. 
 
1232 இந்நிறத்த ெபா  வாய மாணிக்கம் மைறயவர் ன்னிய நால் சாதி 
    தன் இயல்பால் சாதரங்கம் கு விந்தம் ெசௗகந்தி கங்ேகா வாங்கம் 
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    என் ம் இவற்றால் சிறந்  நான்கு ஆகும் இவ் அைடேவ இந் நான்கிற்கும் 
    ெசான்ன ஒளி பத்  இ  நான்கு இ  ன்  நான்கு அைவ ம் ெசால்லக் ேகண்மின் 
 
1233 சாதரங்க நிறம் கமலம் க  ெநய்தல் இரவி ஒளி தழல் அச் ேசாதம் 
    மா ளம் ேபா  அதன் வித் க் கார் விளக்குக் ேகாபம் என வகுத்த பத் ம் 
    ேமதைகய கு விந்த நிறம் குன்றி யல் கு தி ெவள்ளம் ஓத்தம் 
    ேபா  பலா சலர் திலகம் ெசவ் அரத்தம் விதார ெமாி ெபான் ேபால் எட் . 
 
1234 களி த  ெசௗகந்திகத்தின் இற இலவம் ேபா  குயில் கண் அேசாகம் 
    தளிர் அவிர் ெபான் ெசம்பஞ்சிைய வண்ணம் என ஆ  தகுேதா வாங்க 
    ஒளி குர  குசும்ைப மலர் ெசங்கல் ெகாவ்ைவக் கனி என ஒ நான்கு அந்த 
    மிளிர் ப ம ராகத்ைதப் ெபா ைமயினால் ேசாதிக்க ேவண் ம் எல்ைல. 
 
1235 திண்ணிய தாய் ேமல் கீழ் சூழ் பக்கம் உற ஒளிவி தல் ெசய்தால் ெசவ்ேவ 
    அண்ணிய உத்தமம் தல் ன்  ஆம் என்பர் சாதரங்கம் அணிேவார் விச்ைச 
    ண்ணியவான் கன்னி அ சுைவ அன்ன தலான னித தானம் 
    பண்ணிய ம் பாிேமத யாகம் தல் மகம் ாிந்த பய ம் ேசர்வர். 
 
1236 கு விந்தம் தாிப்பவர் பார் ம் ஒ  குைட நிழ ல் குளிப்ப ஆண்  
    தி விந்ைத உடன் இ ப்பர் ெசௗகந்திகம் தாிப்ேபார் ெசல்வம் கீர்த்தி 
    ம விந்தப் பயன் அைடவர் ேகாவங்கம் தாிப்ேபார் தம் மைனயில் பா ம் 
    ெப  விந்தம் எனச் சா  தல் பண்டம் உடன் ெசல்வப் ெப க்கும் உண்டாம். 
 
1237 எள்ளி இ ம் குற்றம் எலாம் இகந்  குணன் ஏற்  ஒளிவிட்  இ ள் கால் சீத் த் 
    தள்ளிய இச் ெசம்ப  மராகம் அ  ைன தக்ேகார் தம்பால் ஏைனத் 
    ெதௗ¢ளிய த்  உள்ளிட்ட பன் மணி ம் வந்  ஓங்கும் ெசய்யா ேளா ம் 
    ஒள்ளிய நல் ெசல்வம் அதற்கு ஒப்ப ெந  பால் கட ன் ஓங்கும் மாேலா. 
 
1238 பிற நிறச் சார்  உள்ளி ள்ள  பிறங்கு கீற்  
    ம  அ  தராசம் என்ன வகுத்த ஐம் குற்றம் தள்ளி 
    அைற த  பண்  சான்ற அரதன மணி ம் ேவந்தன் 
    ெச நர் வாள் ஊற்றம் இன்றிச் ெச  மகட்கு அன்பன் ஆவான். 
 
1239 கு நிலக் கிழவேன ம் அவன் ெப ம் குைடக்கீழ்த் தங்கி 
    ம குநீர் ஞாலம் எல்லாம் வா ம் மற்  அவைனப் பாம்  
    ெத  விலங்கு அலைக தம் சி  ெதய்வம் வ ைம ேநாய் தீக் 
    க  ெகாள் கூற்றச் சீற்றம் கலங்கிட ஆதி ஆவாம். 
 
1240 ன்னவர் என்ப கற்ேறார் வச்சிர ந்நீர் த்தம் 
    மன்னவர் என்ப ப்  மாணிக்கம் வணிகர் என்ப 
    மின் அவிர் டராகம் வயி ாியம் ெவயில் ேகா ேமதம் 
    பின்னவர் என்ப நீல மரகதம் ெபற்ற சாதி. 
 
1241 பார்த்திபர் மதிக்கும் த்தம் பளிங்கு அன்றி பச்ைச தா ம் 
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    சாத்திகம் கிர் மாணிக்கம் ேகாேமதம் தாேம அன்றி 
    மாத் திகழ் டராகம் வயி யம் வயிரம் தா ம் 
    ஏத்திரா சதமா நீலம் தாமதம் என்பர் ஆய்ந்ேதார். 
 
1242    இைனயைவ அளந்  கண்  மதிக்கும் நாள் எ  மான் ெபான்ேதர் 
    ைனவ நாள் தல் ஏழின் ைறயினால் ப மராகம் 
    கைன கதிர் த்தம் ப் க் கா டம் டராகம் 
    ைன ஒளி வயிரம் நீலம் என் மனார் லைம சான்ேறார். 
 
1243 ெவய்யவன் கிழைம தாேன ேமதக மணிக்கும் ஆகும் 
    ைமய  திங்கள் தாேன வயி ாிய மணிக்கும் ஆகும் 
    ஐயற இைவ ஒன்பா ம் ஆய்பவர் அகம் றம்  
    ய்யராய் அறேவாராய் ன் ெசான்ன நாள் அைடேவ ஆய்வர். 
 
1244   அல்  அம் ப மம் சாதி அரத்தவாய் ஆம்பல் ேகாடல் 
    வல்  ேசர் ெமௗவல் ேபா  ற்  இதழ் மைர கால் ஏயம் 
    ெமல் இதழ்க் க நீர் ேபழ்வாய் ெவள்ைள மந்தாரம் இன்ன 
    ெசால் ய ைறயால் வண்  சூழத்தன் ேமல் சூ . 
 
1245 தலத்திைனச் சுத்தி ெசய்  தவிசிைன இட் த் ய 
    நலத் கில் விாித் த் ெதய்வ மாணிக்கம் ந ேவ ைவத் க் 
    குலத்த த்  ஆதி எட் ம் குணதிைச தல் எண் திக்கும் 
    வலப்பட ைறேய பா  மண்டலம் ஆக ைவத் . 
 
1246 அன்  உ  ப மராகம் ஆதி ஆம் அரதனங்கள் 
    ஒன்ப ம் கதிேரான் ஆதி ஒன்ப  ேகா ம் ஏற்றி 
    ன் ைர கமலப் ேபா  தல் ஒன்பான் மல ம் சாத்தி 
    இன் ற நிைனந்  ைச இயல் ைற வழா  ெசய்தல். 
 
1247 தக்க த்  இரண்  ேவ  தலசேம சலசம் என்ன 
    இக் கதிர் த்தம் ேதான் ம் இடம் பதின் ன்  சங்கம் 
    ைமக் க  கில் ேவய் பாம்பின் மத்தகம் பன்றிக்ேகா  
    மிக்க ெவண் சா  இப்பி மீன் தைல ேவழக் கன்னல். 
 
1248 காி ம ப்  ைபவாய் மான்ைக கற்  உைட மடவார கண்டம் 
    இ  சிைறக் ெகாக்கின் கண்டம் எனக் கைட கிடந்த ன் ம் 
    அாியன ஆதிப்பத்  நிறங்க ம் அணங்கும் தங்கட்கு 
    உாியன நி த்தவாேற ஏன ம் உைரப்பக் ேகண்மின். 
 
1249 மாட ெவண் றவின் ட்ைட வ  எனத் திரண்ட ேபழ் வாய் 
    ேகா  கான் த்தம் ெவள்ைள நிறத்தன ெகாண்  த்தம் 
    நீ  ெசம் பாிதி அன்ன நிறத்த  கிைள த்  ஆ ப் 
    பீ  சால் நிறத்த அராவின் ெப  த்தம் நீலத்  ஆம் ஆல். 
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1250 ஏனமா வாரம் ேசாாி ஈர்ஞ் சுைவ சா  த்தம் 
    ஆன  பசுைமத்  ஆகும் பாதிாி அைனய  ஆகும் 
    மீன  தரளம் ேவழம் இரண் ம் விைள ம் த்தம் 
    தான் அ  ெபான்னின் ேசாதி ெதய்வதம் சாற்றக் ேகண்மின். 
 
1251 பால் த்தம் வ ணன் த்தம் பகன் த்தம் பகேலான் த்தம் 
    மான் த்தம் நீல த்தம் மாசு அ கு தி த்தம் 
    கான் த்தம் பசிய த்தம் காலன்தன் த்தம் ேதவர் 
    ேகான் த்தம் ெபான் ேபால் த்தம் குணங்க ம் பய ம் ெசால்வாம். 
 
1252 உ த்திரள் அைனய காட்சி உ ட்சி மாசு இன்ைம ைகயால் 
    எ த்தி ல் திண்ைம பார்ைவக்கு இன் றல் தம் என்ன 
    அ த்தி  குணம் ஆ  இன்ன அணியின்  அணங்ேகா  இன்ைம 
    வி த்தி ம் தி வந்  எய் ம் விைளந்தி ம் ெசல்வம் வாழ்நாள். 
 
1253 மாசு அ  தவத்ேதான் என் ம் வலாசுரன் என் ம் ழ்ந்த 
    ேகாசலம் ஆதி நாட் ல் பட்ட  குணத்தான் மாண்ட 
    ேதசதாய் இேலச  ஆகித் ெதௗ¢ளிதாய் அளக்கின் எல்ைல 
    சிய விைலய  ஆகி ேமம்ப  வயிரம் தன்ைன. 
 
1254 கு நிலத்  அரசும் தாங்கில் குைற திர் ெசல்வம் எய்தி 
    உ பைக எறிந்  தம் ேகான்  உலகு ஓச்சிக் காக்கும் 
    வ ைம ேநாய் விலங்கு சாரா வைரந்த நாள் அன்றிச் ெசல் ம் 
    க  ெகாள் குற்றம் தம் கணங்க ம் அணங்கும் ெசய்யா. 
 
1255 மா மணி மர க்கு எல்லாம் வயிரேம தன்ைமச் சாதி 
    ஆம் என உைரப்பர் ேலார் அதிகம் யா  என்னின் ஏைனக் 
    காம  மணிகட்கு எல்லாம் தமர் இ  க வி ஆம் அத் 
    மணி தனக்குத் தாேன ைள இ ம் க வி ஆகும். 
 
1256 மரகதத் ேதாற்றம் ேகண்மின் வலாசுரன் பித்தம் தன்ைன 
    இைர தமக்கு ஆகக் ெகௗவிப் பறந்த ள் ஈர்ந்த தண் ல் த் 
    தைர தனில் சிதற ழ்ந்த தங்கிய ேதாற்றம் ஆகும் 
    உைரத  ேதாற்றம் இன் ம் ேவ  ேவ  உள்ள ேகண்மின். 
 
1257 விதித்த ேவல் அைனய வாள்கண் வினைத மா  அ ணச் ெசல்வன் 
    உதித்தவான் ட்ைட ஓட்ைட உவண ேவல் தைரயில் யாப்பக் 
    கதிர்த்தேவா  அைரயில் தப்பி ழ்ந்  ஒ  கடல் சூழ் ைவப்பில் 
    உதித்தவா  ஆகும் இன் ம் உண்  ஒ  வைகயால் ேதாற்றம். 
 
1258 ள்ளைர ளாிக் கண்ணன் ேமாகினி அணங்காய் ஓட 
    வள்ளைர மதியம் சூ  மந்தர வைர மட்டாகத் 
    ள் இள அாி ஏ  ேபாலத் ெதாடர்ந்  ஒ  விைளயாட்டாேல 
    எள் அாிதாய ெசந்தி இந்தியக் கலனம் ெசய்தன். 
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1259 அப் ெபா  அமலன் வித்தில் அாிகரகுமரன் கான 
    ைவப் ைர ெதய்வத் ேதா ம் வந்தனன் அந்த விந்  
    ப்  க டன் ெகௗவிக் கட ம் க்க நாட் ம் 
    பப் ற வி த்தவாேற பட்ட  க ழப் பச்ைச. 
 
1260 காடேம சுப்பிரேம காளம் எனக் குணம் ன்றாம் க டப் பச்ைசக் 
    கீட அ கின் இதழ் நிறத்த காடம் அ  சாதியினால் இ  ேவ  ஆகும் 
    சாடாிய சகுணம் எனச் சேதாடம் என அைவ இரண் ல் சகுணம் ஆறாம் 
    பீ ெப  காடெமா  ல்ல சிதம் ேபசல் அம்பித் தகேம த்தம். 
 
1261 ல்லாிய பி கம் என இைவ ஆறில் காடம  ல் ன் வண்ணம் 
    உல்லசித ெம தாகும் ேபசலேம குளச் ெசந்ெநல் ஒண்தரளம் ேபா ம் 
    அல் அட ம் பித்தகாம பசுங்கிளியின் சிைற நிறத்த  ஆகும் த்தம் 
    குல்ைல நிறம் பி கம் மைர இைலயின் நிறம் சேதாடத்தின் குணன் ஐந்தாகும். 
 
1262 ேதாடேல சாஞ்சிதேம ட்டேம ேதாட ர்ச்சிதேம சிதேம ெவய்ய 
    ேதாடேல சத்திெனா  சூழ் மந்த ேதாடம் எனத் ெதாகுத்த ஐந்தில் 
    ேதாடேல சாஞ்சி தஞ்சம் பிரவிைலயா மலாி இைல ட்ட நீலத் 
    ேதாடதாம் ல் ன் நிறம் ேதாட ர்ச்சித ளாி ேதாடேலசம். 
 
1263 மந்த ேதாடம் கலப மயில் இறகின் நிறமாம் இவ் வகுத்த ேதாடம் 
    சிந்த வான் ஆதகுண மணி அணிேவார் நால் க விச் ேசைனவாழ்நாள் 
    உந்த வாழ் ஆர்வலன் கண் நீலம் இரண்  அரன் கண்டத்  ஒளிவிட்  ஓங்கும் 
    இந்திர நீலம் தான் மா நீலம் என ேவ  இரண்  உண்  இன் நீலம். 
 
1264 ந்தியவிந்திர நீலம் விச்சுவ பைன மகவான் த்த நாளின் 
    நந்தி அ  பழி தவிர்ப்பான் ாி ம் மகப் பாிமகத்தின் அறிய மம் 
    உந்தி அ ம் பாி இைமயா நாட்ட ைழந்  அளி ேசற்றின் ஒ கும் பீைள 
    சிந்திய ஆற்றிைடப் ப ம் ஒன்றி இந்திர வில் நிலம் எனத் திக ம் நீலம். 
 
1265 சஞ்ைச ஆம் பகல் கட ள் மைனவி அவள் கனல் உடலம் த வல் ஆற்றா 
    அஞ்சுவாள் தன் நிழைலத் தன் உ வா நி வி வனம் அைடந்  ேநாற்க 
    விஞ்ைசயால் அறிந்  இரவி பின்ெதாடர மாப் பாியா மின்ைனத் தா ம் 
    ெசஞ்ெசேவ வயப்பாியாய் ைமயல் ெபாறா  இந்தியத்ைதச் சிந்தினாேன. 
 
1266 அைவ சித ம் லம்ேதான்  நீலமா நீலம் இைவ அணிேவார் வாேனார் 
    நைவ அ  சீர் மானவர் இந் நைக நீலம் சாதியில் நால் ேவ  அந்தக் 
    கவல் அாிய ெவள்ைள சிவப்  எாி ெபான்ைம கலந்  இ க்கில் அாிதாய் ற் ம் 
    தவலாிதாய் இ க்கில் இ  பிறப்பாளர் தல் தல் நால் சாதிக்கு ஆகும். 
 
1267 இலங்கு ஒளிய இந் நீலம் ெமய்ப் ப ப்ேபார் மங்கலம் ேசர்ந்  இ ப்பர் ஏைன 
    அலங்கு கதிர் நீலத்தில் ெப விைல ஆயிரப் பத்தின் அளைவத்  ஆகித் 
    லங்குவதான் பால் கடத்தின்  குணச்சிறப்  அைடந்  ேதாற் ம் ேசாதி 
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    கலங்கு கடல் உைடைவப்பில் அாி  இந்த இந்திரன் ேபர்க் காிய நீலம். 
 
1268 ைமந்  ெசம் மணி த்  வாள் வயிரம் பச்ைச ஒளி வழங்கும் நீலம் 
    ஐந்  இைவ ேமல் ேகாேமதக தல் பவளம் ஈறாக வைறந்த நான்கும் 
    நந்  ஒளிய ேவ ம் அைவ சி  ேவட்ைக பயப் பவழ நகு ெசம் குஞ்சி 
    ெவம் த கண் வலன் நிணங்கள் சித ம் இைடப் ப வன ேகா ேமதம் என்ப. 
 
1269 உ க்கு ந  ெநய்த் ளி ேதன் ளி நல் ஆன் ண்ணிய நீர் ஒத் ச் ேசந்  
    ெச க்கு பசும் ெபான் நிற ம் ெபற்  ெம தாய்த் ய்தாய்த் திண்ணிதாகி 
    இ க்கும் அ  தாிக்கின் இ ள் பாவம் ேபாம் பாிசுத்தி எய் ம் ெவன்றித் 
    த க்கு வலன் கபம் வி ந்த விைடப் டராகம் ஒளி தைழயத் ேதான் ம். 
 
1270 தாழ்ந்த பிலத்  இழிந்  எாிெபான் கண் அ ணன்  
                      உயிர் கு க்கும் த கண் பன்றி 
    ேபாழ்ந்த ைழ வாய் திறந்  திைச ெசவி  பட  
                        நைகத் ப் ெபான் ேபால் கக்கி 
    ழ்ந்த கபம் ப தவில் ப ம் உச்சி வட்டமாய்  
                      ெம தாய்ப் ெபான் ேபால் 
    சூழ்ந்  ஒளி விட்  அவிர் தழல் ேபால் ெதௗ¤   
                     எய்தி மனம் கவர்ந்  ேதாற்றம் ெசய் ம். 
 
1271 இந்த மணி பாாியாத் திரகிாியில் ெகா  யாய் இலங்கும் ெதய்வ 
    மந்தர மால் வைரப் றம் சூழ் ேமகைலயாம் மயன் இந்த மணியினாேல 
    அந்தர நாடவன் நக ம் அரசு இ ப் ம் மண்டப ம் அைமத்தான் இந்தச் 
    சந்த மணி தாிப்பவேர தாியார் ெவந் நிட வாைக தாிக்க வல்லார். 
 
1272 வலன் மயிராம் வயி ாியம் இளாவி த கண்டத்தில் வந்  ேதான்றிப் 
    பலர் க ம் ேகாரக்க மகதம் சிங்களம் மலயம் பாரசீகம் 
    இலகு திாி கூடாதி ேதயங்கள் பிற தீபம் எங்கும் ேதாற் ம் 
    அைல கட ம் ப ம் இ திக் கார் இ க்கும் ேபா  நிறம் அதற்குயா  என்னில். 
 
1273 கைழ இைல கார் மயில் எ த்தம் ெவ கின் கண் நிறத்த  ஆய்க் கனத்த  ஆகி 
    விைழ  த  ெதௗ¤தாகித் திண்ணிதாய் ெம தாகி விளங்கும் ஈதில் 
    அழகு ெபற வலம் இடம் ேமல் கீழ் ஒளி விட்டன ைறேயார் அறேவார் ஆதித் 
    தைழ உ  நால் சாதி களாம் தினம் இதைனப் சித் த் தாிக்க சான்ேறார். 
 
1274 வலத்  அ ணன் தைச ழ்ந்த வழிப ப்  அயன் சந்தி வ வ மாத்  என் 
    லத்தவைர விதிக்கும் இடத்தவ டன் மாசி இழி லத் ம் யல் ேபால் வண்ணள் 
    வலத்த ம  ைகடவைரக் குைற கு தி வழிநிலத் ம் மகவான் ெவற்பின் 
    குலத்ைத இற காி ேசாாி சிதறிடத் ம் வந்  கு  ெகாண்  ேதான் ம். 
 
1275 அவ் வழியில் பகு பவள க்கம்  பசுங்கிளி ங்கு அலர்ந்த ெசவ்வி 
    ெசவ்வரத்த மலர் ெகாவ்ைவக் கனி ேபா ம் குணம்குற்றம் தி கிக் ேகாடல் 
    எவ்வம் உறப்  அாித்தல் தன் கம் ஒ தல் ெப ம் பா ம் இப் ண் ஏந்தல் 
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    ெபய் வைளயார் தமக்ேக ஆம் தாிக்கின் மகப்ேப  தல் ேப  உண்டாகும். 
 
1276 இரவி எதிர் எாி இைறக்கும் கல் ம் மதி எதிர் ெச  நிர் இைறக்கும் கல் ம் 
    உைர இ  ஒன்பதில் ஒன்றில் உள் கிைடயாய்க் கிடக்கும் என ஒன்பான் ேவ  
    மர  உைரத்  வணிகர் ஏ  ஆகிய வானவர் ஏ  வடபால் ேநாக்கி 
    பரவி இ ந்  அ ச்சித்  மணிக் ைகக் ெகாண்  எதிர் ம ைர பரைன ேநாக்கா. 
 
1277 அஞ்ச  ெசய்  அக ேநாக்கால் இக்கு மரற்கு அளவிறந்த ஆ ள் ெசல்வம் 
    விஞ்சுக என்  அளித்  அ ள் இைற மக ம் விண் இழிந்த விமானம் ேநாக்கிச் 
    ெசம் சரணம் பணிந்  இ க்ைகத் தாமைர ம் விாித்  ஏற்றான் ெசல்வ நாய்கர் 
    மஞ்சைன ம் ைடநின்ற அைமச்சைர ம் ேநாக்கி கம் மலர்ந்  ெசால்வார். 
 
1278 இம் மணியால் இைழத்  நவ  சூட்  இச் சிங்க இள ஏ  அன்ன 
    ெசம் மறைன அபிேடக பாண் யன் என்  இயம் ம் எனச் ெசம் ெபான் க்கிக் 
    ைகம் மறியில் வணிக க்கு விைல ெகா ப்பான் வ வார் ன் க ைண நாட்டாம் 
    அம் மகன் ேமல் நிரப்பி இள நைக அ ம்பி நின்றாைர அங்குக் காணார். 
 
1279 ஓர் உ வாய் ேதர் நின்ற வணி ேகசர்  
                     விைடயின் ேமல் உைமயா ேளா ம் 
    ஈர் உ வாய் க்கண் ம் நால்கர ம்  
                    அஞ்சாமல் இறவாவா  
    கார் உ வாய் எ  மிட ம் காட் த் தம்  
                    ேகாயில் கக் கண்டார் இன்  
    பார் உ வாய் நின்ற அணி ேகசவர் எனேவ 
                     பின் பற்றிப் ேபாவார். 
 
1280 ேதன் ெசய்த ெகான்ைற ெந ம் சைடயார் ன்  
                தாழ்ந்  எ ந்  ெசம் ைக கூப்பி 
    யான் ெசய் ம் ைகம் மாறாய் எம்பிராற்கு  
                 ஒன்  உண்ேடா யா ம் என்ன 
    ஊன் ெசய் உட ம் ெபா ம் உயி ம் எனின்  
              அைவயா ம் உனேவ ஐயா 
    வான் ெசய் ம் நன்றிக்கு ைவயகத்ேதார் ெசய் ம்  
                         ைகம்மா  உண்ேடேயா. 
 
1281 என்னா ன் வ த்தல் உ ம் விறன் மாறன் ேகாக  
               ெகா ந்ைத இகல் ேவல் விந்ைத 
    மன் ஆகும் இவற்கு மனம் வாக்கு இறந்த ரணமாம் ம ைர நாதன் 
    ெபான்னா  மணி மகுடம் சூட மணி நல்குதலால் வியேநகம் 
    பன்னா ம் ைற ாியத் தக்க  என வாழ்த்தினார் பல் சான் ேறா ம். 
 
1282 ஏத்தி வலம் ெகாண்  நான்கு இபம் த வப் ெபற்  ஓங்கி இ க்கும் அட்ட 
    ர்த்தி விைட அ ள் ெபற்  வ நன் மைலயாகி னிவர் கூறப் 
    பார்த்திவன் தன் ெபாலன் மாட மைன குந்தான் இைற மணிப் பண் ப ம் ேகள்விச் 
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    சத்திர ம் மந்திர ம் மணி ேநாக்கி வியப்  அைடந்தார் சங்ைக கூர்ந்தார். 
 
1283 ேவள் என வந்த நாய்கர் சுந்தர விடங்கர் ஆனால் 
    நாள்க ம் ேகா ம் பற்றி நவமணி ஆக்கினாேரா 
    தாள்க ம் ேதா ம் மார் ம் தாித்த நீள் நாகம் ஈன்ற 
    வாள் வி  மணிேயா ஈந்தார் யா  என மதிக்கற் பாேலம். 
 
1284 இந்திரக் கட ள் நாட்கும் இம் மணி அாிய என்னா 
    மந்திரக் கிழவர் நல்கி மயனி  மாண்ட ேகள்வித் 
    தந்திரக் கனகக் ெகால்லர்க்கு உவப்பன த ம்ப சிச் 
    ெசம் தி  மார்பினார்க்கு தி மணி மகுடம் ெசய்தார். 
 
1285 மங்கல மரபன் மாைல மணி  சூட்  நாமம் 
    ெசம்கண் ஏ  உயர்த்த நாய்கர் ெசப்பிய ைறயால் ேவத 
    ங்கவர் இைசப்ப தி வலம் ெசய்  னிதன் பாத 
    பங்கயம் இைறஞ்சி ேவந்தன் பன் மணிக் ேகாயில் எய்தா. 
 
1286    ேபார் மகள் உைற ள் ஆன யத்  அபிேடகத் ெதன்னன் 
    ேதர் தல் க வித் தாைனத் ெதவ்வர் நீள்  எலாம் தன் 
    வார் கழல் கமலம் சூட ம  ைற ைபம் கூழ் காக்கும் 
    கார் எனக் க ைண ெபய்  ைவயகம் காக்கும் நாளில். 
 
1287 தந்ைத தன் காமக் கிழத்தியர் ஈன்ற தனயராய் தனக்கு ன்னவராய் 
    ந்ைத நாள் அரசன் ெபான்னைற ாித்   தல் ெபா ள் கவர்ந்  உட்கும் 
    சிந்ைதயர் ஆகி ம  லத்  ஒளித்த ெதவ்வைரச் சிலர் ெகா  வி ப்ப 
    வந்தவர் கவர்ந்த தனம் எலாம் மீள வாங்கினார் ஈர்ங்கதிர் ம மான். 
 
    மாணிக்கம் விற்ற படலம் சுபம் 
    ----------------------- 
 
    1. 18. வ ணன் விட்ட கடைல வற்றச் ெசய்த படலம் (1288 -1306) 
 
1288  காழ் ெக  கண்டத்  அண்ணல் ெகௗாியன் மகுடம் சூட 
    ழ்கதிர் மணிகள் ஈந்த வியப்  இ  விைடேயான் ெசன்னி 
    வாழ் க  கிைலப் ேபாக்கி ம ைர ேமல் வ ணன் விட்ட 
    ஆழ் கடல் வறப்பக் கண்ட ஆடைலப் பாடல் ெசய்வாம். 
 
1289 சித்திைர மதியில் ேசர்ந்த சித்திைர நாளில் ெதன்னன் 
    ைமத்திரள் மிடற்  ெவள்ளி மன்  உளாற்கு கள  மாண்ட 
    பத்திைம விதியில் பண்டம் பலபல சிறப்ப நல்கிப் 
    த்தி ம்  நல்கும் சைன நடத்தல் உற்றான். 
 
1290 நறிய ெநய் ஆதி ஆர ந ம் குழம்  ஈறா ஆட்  
    ெவறிய கர்ப் ர நீர் ஆட்  அற் த ெவள்ளம் ெபாங்க 
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    இைறவைன வியந்  ேநாக்கி ஏத் வான் எறிநீர் ைவைக 
    ைறவ நீ என் கர்ப் ர சுந்தரேனேயா என்றான். 
 
1291 சைன ாி ம் எல்ைலப் ெபான் நகர்க்கு இைறைம ண்ட 
    வாசவன் வ டம் ேதா ம் சித்  வ வான் அன்ன 
    காச  மனத்தான் ைச கழி உ ம் அள ம் தாழத் த் 
    ேதசு அைம சிறப்பார் ைச ெசய்  தன் நா  க்கான். 
 
1292 அன்  நீர்க் கட ள் ேவள்வி நாயகன் அைவயத்  எய்தி 
    நின்றவன் தன் ேநாய் தீ ம் ெசவ்வியின் இகழ்ச்சி ேதான்றக் 
    குன்ற வன் சிறகு ஈர்ந்த ெகாற்றவன் கத்ைத ேநாக்கி 
    இன்  நீ சிறி  ேதம்பி இ த்தியால் என் ெகால் என்றான். 
 
1293 சிைலப்ப  கில் ஊர் அண்ணல் ெசப் வான் இ ள் தீர் அன்பின் 
    வைலப்ப  ெப மான் எம்மான் ம ைர எம் பிராைன அன்  
    தைலப்ப  ைச ெசய்யத் தாழ்த்த  இன்  அதனால் இப்ேபா  
    அைலப்பட சிறி  என் உள்ளம் ஆகுலம் அைடந்த  உண்டால். 
 
1294 என்ன அவன் இ ங்கம் தான் மாஇ ங்கேமா என்  ந்நீர் 
    மன்னவன் வினவேலா  மகபதி ெமாழிவான் ன்  என் 
    தன்ன ம் பழி ம் ேவழச் சாப ம் ெதாைலத்த  அன்ேறா 
    அன்னைத அறிந்திலாய் ெகால் என்ன நீர் அண்ணால் கூ ம். 
 
1295 அற்  அ  ஆகில் ெதய்வ ம த் வரா ம் தீரச் 
    ெசற்றிட அாிதா என்ைனத் ெத ம் ெப  வயிற்  ேநாைய 
    அற்றி  மா  தீர்க்கும் ெகால் என வலாாி ஐயம் 
    உற்  நீ வினாய  என் என்  உள் நைக அ ம்பிச் ெசால்வான். 
 
1296 அாி அயர ம் தீராப் பிறவி ேநாய் அ க்க வல்ல 
    ெபாியவன் இந்த யாக்ைகப் ெப ம் பிணி பிற ம தீர்த்தற்கு 
    அாியேனா ஐயன் ெசய் ம் தி விைளயாட்ைட இன்ேன 
    ெதாிய நீ ேசாதி என்னத் ெதண் கடல் ேசர்ப்பன் ெசால்வான 
 
1297 கல் இறகு அாிந்ேதாய் இங்கு நான் வ ம் காைல ேவட்டார்க்கு 
    எல்ைல இல் காம நல்கும் சுரபி ம் இன்பால் ேசாரப் 
    ல் ய கன்  மாற் ப் பட்ட அப்ேபா  கண்ட 
    நல்ல ேசாபனத்தால் இந்த நல் ெமாழி ேகட்ேடன் என்னா. 
 
1298 வ ண ம் ஏகி ெவள்ளி மன்  உைட அ கள் ெசய் ம் 
    தி விைளயாடல் கண்  வயிற்  ேநாய் தீர்ப்பான் எண்ணி 
    ரசு அதிர் ம ைர ர் ற் ம் நீ அழித்தி என்னாக் 
    குைர கடல் தன்ைன வல்ேல கூவினான் ஏவினாேன 
 
1299 ெகாதித்  எ ந்  த க்கள் இறக் ெகாத்தி எ த்  எத்திைச ம் 



 158

    அதிர்த்  எறிந்  வைகள் எல்லம் அகழ்ந்  திைசப் றம் ெசல்லப் 
    பிதிர்த்  எறிந்  மாட நிைர ெபயர்த்  எறிந்  பிரளயத்தில் 
    உதித்  எ ந்  வ வ  என ஓங்கு திைரக் கடல் வ ம் ஆல். 
 
1300 கந்த மலர்த் தனிக் கட ள் கற்பத் ம் அழியாத 
    இந்தவளம் பதிக்கு இைட  எய்திய எம் பதிக்கும் இனி 
    வந்த  எனச் சுந்தரைன வந்  இைறஞ்சி வானவ ம் 
    சிந்ைத கலங் கினர் வ ணன் ெசய்த ெசயல் ெதௗஞ்யாதார். 
 
1301 சூலேமா  அழல் ஏந் ம் ெசாக்கர் தி  விைளயாட் ன் 
    சீலேமா நாம் இைழத்த தீ விைனயின் திறம் இ  ேவா 
    ஆலேமா உலகம் எலாம் அழிய வ ம் ேபர் ஊழிக் 
    காலேமா எனக் கலங்கிக் க  நகரம் பனிப்  எய்த. 
 
1302 மண் ைதக்கத் திைச ைதக்க மயங்கி இ ள் ேபால் வ நீத்தம் 
    விண் ைதக்க எ  மாட வியன் நகாின் றத்  இரவி 
    கண் ைதக்க வ ம் அளவில் கண்  அரசன் ந ங்கிப் 
    ெபண் ைதக்கும் ஒ பாகப் பிரான் அ ேய சரண் என்னா. 
 
1303 ஆலம் எ ந்  இைமயவர் ேமல் அடர்க்க வ ம் ெபா  அஞ்சும் 
    மால் என ம் தன் உயிர் ேமல் மற  வ ம் ெபா  அஞ்சும் 
    பாலன் என ம் கலங்கிப் பசுபதி ேசவ யில் வி ந்  
    ஓலம் என ைற இட்டான் உலகு க ைற இட்டான். 
 
1304 ைற இட்ட ெசழியன் எதிர் வ த்  அஞ்சைல என்னாக் 
    கைற இட்  விண் ரந்த கந்தர சுந்தரக் கட ள் 
    ைற இட்  வ கடைலச் சுவறப் ேபாய்ப் ப கும் எனப் 
    பிைற இட்ட தி ச் சைடயில் ெபயல் நான்கும் வர வி த்தான். 
 
1305 நிவப்  உற எ ந்த நான்கு ேமக ம் நிமிர்ந்  வாய் விட்  
    உவர்  உ  கடைல வாாி உறிஞ்சின உறிஞ்ச ேலா ம் 
    சிவப் ெப ம் கட ள் யார்க்கும் ேதவ் எனத் ெதௗஞ்ந்ேதார் ஏ  
    பவப் ெப ம் ெபௗவம் ேபாலப் பைச அற வறந்த அன்ெற. 
 
1306 அந் நிைல நகர் உளாகும் வானவர் ஆதி ேயா ம் 
    ெதன்னவர் பிரா ம் எந்ைத தி விைள யாடல் ேநாக்கிப் 
    பன்ன  மகிழ்ச்சி ெபாங்கப் பன் ைற கழ்ந்  பா  
    இன்னல் தீர் மனத்தர் ஆகி ஈ  இலா இன்பத்  ஆழ்ந்தார். 
 
    வ ணன் விட்ட கடைல வற்றச் ெசய்த படலம் சுபம் 
 

1. ம ைரக் காண்டம் ற்றிற் . 
 
 


