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4. யுத்த காண்டம் /பாகம் 1 (1 - 456)

1. ஏமகூடப் படலம் (1- 36)

1    நாரண ெனன்னுந் ேதவும் நான்முகத் தவனும் முக்கட்
    பூரணன் தானு மாகிப் புவிபைடத் தளித்து மாற்றி
    ஆரண முடிவுந் ேதறா அநாதியாய் உயி��கட் ெகல்லாம்
    காரண னாய ேமேலான் கழலிைண கருத்துள் ைவப்பாம். 1

2   திண்ணிய அவுணர் தம்ைமச் ெசற்றிட இன்ேன ெசவ்ேவற்
    பண்ணவன் ஏகும் எல்லா அமரரும் பாங்கிற் ெசல்வர்
    துண்ெணன யானும் ஏகா ெதாழிவது சூழ்வன் ெறன்னா
    எண்ணிவந் திடுவான் ேபால இரவிவந் துதயஞ் ெசய்தான். 2

3   இரவிவந் துதய ெவற்பின் எய்திய காைல தன்னின்
    அ யைண மிைசேய ைவகும் அறுமுகங் ெகாண்ட அண்ணல்
    பிரமன்மால் மகவான் ேதவர் முனிவரர் பிறருங் ேகட்ப
    வரமிகு சிறப்பின் வரீ வாகுைவ ேநாக்கிச் ெசால்வான். 3

4   பாவேம பயிலுஞ் சூர பன்மனும் அவுண ராேனார்
    ஏவரும் முடிவா ராக இைமயவர் இடும்ைப நீங்க
    மாவியல் கின்ற வரீ மேகந்திர புரத்துக் கின்ேன
    ேபாவது பு து நந்ேதர் ெபாள்ெளனக் ெகாணர்தி என்றான்.   4

5   வள்ளல்மற் றிதைனச் ெசப்ப மாலயன் மகவா னாதி
    உள்ளபண் ணவர்கள் ேகளா உவைகயங் கடலின் மூழ்கித்
    ெதள்ளிதின் எமது துன்பந் தீர்ந்தது தீர்ந்த ெதன்னாத்
    துள்ளினர் ஆடிப் பாடி அவனடி சூட லுற்றார்.    5
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6   ஆயது காைல தன்னின் அரும்ெபருங் கயிைல ேபாற்றும்
    நாயக நந்தி அண்ணல் நற்கணத் தைலைம பூண்ேடான்
    ேசயேதார் மனேவ கப்ெபாற் ேறெராடு வலவன் தன்ைனக்
    கூயினன் ெகாண்டு வல்ேல குமரேவள் முன்னர் உய்த்தான்.    6

7   முன்னுற மருத்தன் தூண்டு முரண்டகு தடந்ேதர் நண்ண
    அன்ைத அருளின் ேநாக்கி அறுமுகம் பைடத்த அண்ணல்
    பன்ெனடுஞ் சீயந் தாங்கும் ைபம்ெபானின் தவிசு தன்னின்
    மன்னினன் இருத்தல் நீங்கி எழுந்தனன் மைறகள் ேபாற்ற.   7

8   மாறில்ெபான் சுடரும் ேமரு வைரமிைச இருமூ ெவய்ேயார்
    ேவறிலா ெதாருபாற் பட்டு விளங்கிவந் திவரு மாேபால்
    ஆறுமா முகத்ெதம் ைமயன் அைனயெதால் இரத மீக்கண்
    ஏறினான் ஏறிச் சூழ்ேவார்க் கிைனயெதான் றியம்பு கின்றான்.   8

9   வார்திைர அளக்கர் நாப்பண் வரம்பிலா அளைவத் தாகிச்
    சீர்திகழ் மேகந்தி ரப்ேபர்த் திருநகர் முன்னர் ஏகிச்
    சூர்தைன அடுவான் ேபாதுந் துண்ெணன நீவிர் நுந்தம்
    ஊர்திகள் தம்மில் ேமவி ஊர்ந்திவண் வருதி ெரன்றான்.    9

10   இப்படி முகமா றுள்ள எம்பிரான் இைசத்த ேலாடும்
    அப்பணி இைசயா ேவதன் அன்னத்தும் ஆழி ேமேலான்
    ஒப்பரும் உவண மீதும் உம்பர்ேகான் மான மீதுஞ்
    ெசப்புறும் ஏைன விண்ேணார் தத்தமூர் தியினுஞ் ேசா�ந்தார்.    10

11   அந்தமில் இலக்கத் ேதாரும் அவரலா எண்மர் தாமும்
    மந்தரம் உறழும் வரீ வாகுவாம் வன்ைம ேயானும்
    எந்திர வயமான் ேத ன் வறீ்றுவறீ் ேறறி யார்க்குஞ்
    சிந்ைதயி னானும் எட்டாத் ேதவர்க ேடவற் சூழ்ந்தார்.    11

12   சுப்பிரன் ேமக மாலி சுேவதசீ டன்க பாலி
    அப்பிர சித்துச் சித்தி ராங்கேன சுவால தாலு
    ஒப்பில்வச் சிரேன வமீன் உக்கிரன் உக்கி ேரசன்
    பிப்பிலன் நந்தி ேசனன் பிரமசன் பிரம ேசனன்.    12

13   பதுமேன கராளன் தண்டன் பத்திரன் ப க ேநமி
    உதவகன் புட்ப தந்தன் உருத்திரா காரன் வரீன்
    மதிசயன் ேகது மாலி வக்கிரன் பிரம ேகசன்
    அதிபதி கலிங்கன் ேகாரன் அச்சுதன் அசலன் சாந்தன்.   13

14   சித்திர ேசனன் பூ  சுசீலன்மா சயேன சிங்கன்
    உத்தர மடங்கற் ேபேரான் உபதிட்டன் சயேன ஈசன்
    மத்தகன் மதங்கன் சண்டி மகாபலன் சுேவதன் நீல
    பத்திரன் சுவாகு அண்டா பரணேன காக பாதன்.    14

15   பிங்கலன் சமானன் மாயன் பிறங்கிய நிகும்பன் கும்பன்
    சங்கபா லன்வி சாகன் சதநாவன் அயக்கி ரீவன்
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    அங்ைகயா யிரத்தன் ெசங்கண் அயுதத்தன் அனந்தன் வாமன்
    மங்கல ேகசன் ேசாமன் வச்சிர மாலி சண்டன்.   15
 
16  அசமுகன் சரபன் குந்தன் ஆடகன் கவந்தன் ேமகன்
    விசயன்வித் துருமன் தண்டி வியாக்கிரன் கால பாசன்
    தசமுகன் குமுதன் பானு தனஞ்சயன் இடப ரூபன்
    சுசிமுகன் அனல ேகசன் சுபத்திரன் ேகது ேமாகன்.    16

17  மத்தனுன் மத்தன் மேனாபவன் வாயு ேவகன்
    பத்துநூ றடிகள் ெபற்ேறான் பானுகம் பன்ப தங்கன்
    சுத்தேன அனிகன் சீதன் சுனாதேன சுமாலி மாலி
    அத்தி  அவுணர் கூற்றன் அ ேகசன் சுவால ேகசன்.    17

18   இங்கிவர் பூத ெவௗ�ளத் திைறயவர் ஒருநூற் ெறண்மர்
    ெபாங்குெவஞ் சினத்தர் எல்லாப் புவனமும் அடெவன் றாலும்
    அங்ெகாரு ெநாடிப்பின் முன்னர் அடுபவர் ஆடல் மிக்ேகார்
    சங்ைகயில் வலிேயார் யாருஞ் சண்முகத் தவைனச் சூழ்ந்தார்.    18

19   ஏெயனப் பகரும் முன்னம் இவ்வைக எவருஞ் ெசவ்ேவற்
    ேசயிைனச் சூழ்த ேலாடுஞ் ெசய்ைகமற் றதைனக் காணூஉ
    மாயிருட் பரைவ ஞாலம் வைரக்குலம் பனிப்ப ஆர்த்திட்
    டாயிரத் திரட்டி ெவௗ�ளத் தனிகமும் எழுந்த அன்ேற.    19

20   எழுந்தன அனிக ெவௗ�ளம் ஈண்டிய எங்கும் விண்ேணார்
    ெபாழிந்தனர் பூவின் மா  பூதர்தந் ெதழிப்பு விண்ணும்
    ஒழிந்திடு திைசயும் பாரும் உற்றன உைலந்த தாழி
    அழிந்தன கருவி வானம் அண்டம்ெநக் குைடந்த மாேதா.   20

21   கல்ெலன இரங்கு ேப  கரடிைக துடிேய காளஞ்
    சல்ல  திமிைல தக்ைக தண்ணுைம படகங் ேகாடு
    வல்லியல் உடுக்ைக சங்கம் வான்குட முழவ மாதிப்
    பல்லியம் அனந்த ேகாடி பா டம் இயம்பிச் ெசன்ற.    21

22  கள்ளலம் புற்ற தண்டார் கவினிய ெமாய்ம்பிற் பூத
    ெவள்ளமங் ேகக ேலாடும் வி ந்ெதழு பூழி மாைல
    தள்ளருஞ் சுடர்கண் மாற்றி அகிலமுந் தாேன யாகி
    அள்ளலங் கடலின் ேபழ்வாய் அைடத்தது திடேர யாக.    22

23   கலகல மிழற்றும் ேநான்றாட் கழல்புைன பூத ெவௗ�ளம்
    வலவயின் எ�கம் ஏந்தும் வள்ளல்தாள் வழுக்கிச் சூழ்ந்து
    ெசலவுறு கி கள் மானச் ெசன்றுதந் தைலவ ேராடும்
    அைலெபாரும் அளக்கர் ேவைல அகன்கைர இறுத்த அம்மா.   23
    
24   மடங்கைல உறழும் ெமாய்ம்பின் மாெபரும் பூத ெவௗ�ளந்
    தடங்கழல் கலிப்பத் தாளிற் சலசல ஒலிப்ப மாறா
    ெநடுந்திைர அலமந் துள்ள ேநமியங் கடேல ஆறா
    நடந்தன ெபாைறயாற் றாது ேசடனும் நடுக்கம் உற்றான்.   24
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25   படிதவிர் பூத ெவௗ�ளம் படா�தலும் பரட்டின் காறாக்
    கடலள வைமந்த தன்ேற கனல்விழிச் சுறவு சின்ைன
    ெகடலருந் திமிங்கி லாதி கீடம்ேபால் உலவா நின்ற
    அடியுைற பரேல ேபான்ற அதற்படு கி கள் முற்றும்.    25
    
26   தந்திரப் பூத ெவௗ�ளந் தடங்கட லாற்றிற் சார
    ெவந்திறல் துைணவர் யாரும் வி ஞ்சனும் மாலும் மற்ைற
    இந்திரத் தைலவன் தானும் இைமயவர் பலருஞ் சூழ
    அந்தரத் தாற்றிற் ெசன்றான் அறுமுகன் அணித்திண் ேதர்ேமல்.   26
    
27   மாறுபட் டவர்ேமற் ெசல்லும் வயப்ெபரும் பூதர் ஏக
    ஆறுபட் டமரும் முந்நீர் அலமந்து ெதௗ�வின் றாகிச்
    ேசறுபட் டிைறய ெதான்று ேதயந்திடு முன்னம் அ�ேத
    நீறுபட் ெடழுந்து ெசன்ெறவ் வுலகமும் நிமிர்ந்து சூழந்த.    27

28   இவ்வைக அயில்ேவல் அண்ணல் இராயிரம் பூத ெவௗ�ளங்
    கவ்ைவயின் அைமந்து ெசல்லக் கைனகடல் வைரப்பின் ஏகி
    எவ்வம தைடந்த ெதால்ைல இலங்ைகயங் குவடு நீங்கி
    ைமவைர புைரசூர் ேமவு மேகந்திர புரமுன் ேபாந்தான்.    28

29   ேவறு
    ேபாந்தகாைல அயலின்வந்து ேபாற்றியங்ைக கூப்பிேய
    நாந்தகஞ் சிைலகைத நலங்ெகாள் சங்குசக்கரம்
    ஏந்திேனானும் நான்முகனும் இந்திரத் தைலவனும்
    ஆய்ந்துேநடி இன்னதன்ைம ஆர்வேமா டியம்பினார்.    29

30   காண்டியதீு சூரனூர் கடுங்கண்நீசர் ெசறிதலால்
    ஆண்டுேசறல் முைறயதன் றதற்கடுத்த எல்ைலயாம்
    ஈண்டுபாச ைறத்தலம் இயற்றுவித் திருந்தபின்
    ேவண்டுமாறு பு திஐய விைனயநாடி என்னேவ.    30

31   குன்ெறறிந்த முருகன்அன்ன கூற்றுணர்ந்தி ைசந்திடா
    நன்றிெதன் றருட்கண்ைவத்து நாகர்கம்மி யன்தைன
    மன்றஅன்ெபா ேடவிளித்து வல்ைலஈண்டு பாசைன
    ஒன்றுெசய்தி ெடன்னலும் உளஞ்சிறந்து புகலுவான்.    31

32   தாரகற் கடந்தேவற் றடக்ைகவரீ ஈண்டியான்
    ஓ ைறக்கு முன்னமாக ஓங்குபா சைறத்தலஞ்
    சீ திற் பைடக்குவன் ெத ந்துகாண்டி உனதுேபர்
    ஆரருட் டிறத்திெனன் றடித்தலம் பணிந்துபின்.    32

33   மாடகூட மண்டபம் வளங்ெகாள்ேசாைல வாவிகள்
    படீுலாய ேகாபுரம் பிறங்குவதீி ஓர்திைச
    ேகாடிேகாடி ஆக்கி மற்ெறார் ேகாநகர் இயற்றிேய
    நாடுேமம கூடெமன்று நாமெமான்று நாட்டினான்.    33
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34   கருத்திலன்ன வன்ெசயுங் கவின்ெகாள்பாடி வடீுகண்
    டருத்தியான் மகிழ்ச்சிெயய்தி அருள்பு ந்து கந்தேவள்
    திருத்தகுஞ் சனங்கள் ேபாற்றி ெசய்யஆண்டு ெசன்றபின்
    மருத்தன்உந்து ேந ழிந்து மந்திரத்ைத நண்ணினான்.    34

35   அந்தமற்ற பூதர்தம்ைம ஆவணங்கள் நிறுவிேய
    முந்துெகாற்ற வயவர்நான் முகத்தனாதி அவெராடும்
    மந்திரத்துள் ஏகிேய மகிழ்துவறீ் றிருந்தனன்
    இந்திரப்ெப ருமடங்கல் ஏறுதாங்கு தவிசின்ேமல்.    35

36   ஒன்பேதாடி லக்கவரீர் ஓங்கலார் அறுவர்கள்
    அன்புெசய்து ேபாற்றிெசய்ய அறுமுேகசன் அமரர்கள்
    முன்புெசய் பணித்திறம் முைறப்படப் பு ந்திட
    இன்பிேனாடும் ஏமகூட ெவழிலிருக்ைக ைவகினான்.    36

    ஆகத் திருவிருத்தம் - 36
------------

2. வரவு ேகள்விப் படலம் (37-63 )

37  ஏகநா யகனாம் ஐயன் இவ்விைட இருந்த எல்ைல
    நாகர்ேமல் அளிைவத் துள்ள நாரதன் அவற்ைற நாடி
    மாகநீள் பு ைச சூழ்ந்த மேகந்திர புரத்திற் ெசன்று
    ேபாகமார் உலகின் ேமலாம் புலவலன் ேகாயில் புக்கான்.   1

38   புக்கனன் அவுணர் உய்ப்பப் ெபாருவிலா இகல்ெவஞ் சூரன்
    மிக்குயர் திருவி ேனாடும் வறீ்றிருந் திடுதல் காணூஉ
    இக்ெகன இைனய தீேயான் இறப்பெவன் றுன்னி வாயால்
    தக்கேதார் ஆசி கூறிச் சார்ந்தனன் தவத்தின் ேமேலான்.    2

39   அங்ைககள் மலர நின்ேற ஆசிெசய் தாைன ேநாக்கி
    எங்குைள இங்கு வந்த ெதன்ைனநீ யாைர ெயன்ன
    மங்ைகேயார் பங்கன் ேமவும் வடெபருங் கயிைல வாழ்ேவன்
    நுங்குலந் தைலைம யாக ைவகலும் ேநாற்றல் ெசய்ேவன்.   3

40   ைகதவம் புகேலன் ெவய்ய காமேம முதல நீத்துச்
    ெசய்தவம் பலவும் உள்ேளன் ேதவருக் கிடுக்கண் ெசய்ேவன்
    ைமதவிர் புக  ேனாடும் மருவுநண் புைடேயன் நின்பால்
    எண்திஒன் றுைரக்க வந்ேதன் நாரதன் எனும்ேப ருள்ேளன்.    4

41   சிந்துவான் மதிேதாய் ேவணிச் ெசல்வன்நின் அடுவ தாகக்
    கந்தனாம் முருகன் தன்ைனக் காமா�கண் ணழலால் நல்க
    வந்தமா மதைல தன்பால் ஐயஉன் பணிய தாற்றும்
    இந்திரா தியர்கள் ஏகி இைறஞ்சிேய ஏத்தி யுற்றார்.    5

42  உற்றுளார் தமக்கு நின்னால் உறுதுயர் குமரன் ேகட்பச்
    ெசாற்றலும் அஞ்சல் என்று ெதால்சிவன் அருள்ேமற் ெகாண்டு
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    ெகாற்றெவம் பூத வரீர் குழாத்ெதாடும் புவியின் ஏகி
    மற்றுன திளவல் தன்ைன வைரெயாடும் ேவலாற் ெசற்றான்.   6

43   ஆண்டது பு ந்த பின்னர் அறுமுகன் ெசந்தி ேமவித
    தூண்டினன் நிைனக்ேகா ெராற்ைறத் துண்ெணன அவனும் வந்து
    மீண்டபின் புகுதி நாடி ேவைலையக் கடநது தன்பால்
    ஈண்டிய பைடெயா டன்னான் இந்நகா� வடபால் வந்தான்.   7

44   ஆங்கனம் பாடி வெீடான் றாற்றுவித் தனிகம் யாவும்
    பாங்குற இருந்தான் ெசவ்ேவள் பா��த்தனன் இைனய ெவல்லாம்
    ஈங்கிது நிகழ்ந்த வண்ணம் என்றலும் அவுணர் ேகர்மான்
    தீங்கன ெலன்னச் சீறி நைகததிைவ ெசப்ப லுற்றான்.    8

45   ேவறு
    ேமனிமிர் ெகாண்டல் உயர்த்தவன் அம்புய மிைசேவதா
    நீனிற மாயவன் ஊரது ேபால நிைனந்தாேனா
    ஆனெதால் அண்டெமா ராயிர ேகாடியும் அரசாள்ேவன்
    மாநகர் ேமெலாரு பாலக னாம்ெபார வருவாேன.    9

46   அ யின் இனஞ்ெசறி சூழலின் அன்னைவ அடலுன்னிக்
    க யது கன்றுைழ கைலபிற வற்ெறாடு கடிேதகில்
    ெபாருது வயங்ெகாள் வல்லது ெகால்அது ேபாலன்ேறா
    முருகனும் ெவம்பைட யுடன்இவண் வந்திடு முைறதாேன.   10

47   ேவைல கடந்ெதன தாைண இகழ்ந்து வியன்பூதச்
    சால ெநடும்பைட தன்னுடன் இந்நகர் சார்வானாங்
    காலம் இதங்கவன் வரீம் அழிப்பல் கருத்தில்லாப்
    பாலகன் என்றும் விேடன்வைச என்பதும் பாேரனால்.    11

48   முன்ெனாரு சூழ்ச்சியின் அசமுகி ஒண்கரம் மு வித்ேத
    ஒன்னல ராய்அமர் உம்பர்கள் யாவரும் உய்ந்தாேரா
    என்னிைள யாெனாடும் ெவற்பிைன அட்டன ெமனவுன்னித்
    தன்னுயிர் ேபாவ தறிந்திலன் இந்நகர் தனின்வந்தான்.    12

49   ஆழிய ெதண்டிைர ஆழ கைடந்தவன் அலகில்லா
    ேவள்வி பு ந்திடு வாசவன் அம்புய மிைசேமேயான்
    வாழிய நம்ெபயர் கூறினும் அஞ்சினர் மைறகுற்றார்
    பூழி புைனந்தவர் பாலக ேனாஅமர் பு வாேன.    13

50   அந்தர ேமல்வரு ெசங்கதி ைரச்சிைற அமர்வித்த
    ைமந்தைன நாற்பைட தன்ெனாடு ேமவி வயப்ேபாரால்
    முந்திய பூதைர ஏைனய வரீைர முடிவித்ேத
    கந்தைன ெயால்ைலயின் ெவற்றிெகாள் ேவன்இது காண்கிற்பாய்.   14

51   என்றசு ேரசன் இைசத்தலும் நாரதன் இைவேகளா
    நன்றிது நன்றிது தாழ்க்கைல இன்னினி நகா�சூழச்
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    ெசன்றவ ைனப்ெபார நின்பைட ஏவுதி ெசல்கின்ேற
    ெவன்றி நுமக்குற ேநாற்றிடு வாெனன விண்ேபானான்.   ௧௫

52   ேவறு
    நாரதன் இைனய கூறி நைகெயாடு ேபாத ேலாடுஞ்
    சூரருள் ஆற்றல் மிக்ேகான் துண்ெணன அயலின் நின்ற
    ேகாரன்உற் ேகாரன் என்னும் ஒற்றைரக் குறித்து ேநாக்கி
    வா தி இைறவற் பற்றி வல்ைலயிற் ெகாணர்தி ெரன்றான்.   16

53   என்றலும் அைனய ேராடி எறிகடற் கரைசக் கூவி
    வன்றிற ேலாடு பற்றி வல்ைலமுன் ெகாணர்ந்ேத உய்ப்பக்
    கன்றிய மனத்த னாகிக் ைகெதாழு தவலங் கூர்ந்து
    நின்றனன் அவைன ேநாக்கி ெநருப்ெபழ விழித்துச் ெசால்வான்.   17

54   பவ்வநீர் அரச ேகண்ேமா பங்கயத் தவனும் மாலுஞ்
    ெசவ்விதின் உணரா வண்ணம் ஔ�த்தவன் சிறுவன் தன்ைன
    ெவவ்வலி கடந்த பூத ெவௗ�ளத்ைத நமது மாறா
    இவ்விைட விடுத்த ெதன்ைன என்னலும் இைசக்க லுற்றான்.   18

55   மண்படு புவனம் ேபாற்றும் மன்னேகள் புயங்க மீது
    கண்படு முகுந்தன் ேவதாக் கடவுளர் தைலவ ேனாடும்
    எண்படு துைணவ ராேனார் யாவரும் புைடயிற் சூழ
    விண்படு ெநறியிற் ெசன்றான் வரீேவற் றடக்ைக அண்ணல்.   19

56   மடல்ெகழு நீபத் தண்டார் வள்ளல்வான் ெநறியிற் ேபாத
    மிடல்ெகழு பூதர் என்பால் ேமவினர் ெசன்றார் அன்னார்
    அடிகளின் பரட்டின் காறும் அைமந்திலன் அவைர யாேன
    தைடெசய வல்ேலன் ேபாலுந் தக்கேத இதுமற் றன்ேறா.    20

57   ஊழியும் உைலயாப் பூதர் ஒல்ெலனச் ெசல்லத் தாளிற்
    பூழியால் அளறு பட்டாங் கிைடயறப் புலம்ப லுற்றான்
    ஆழியன் என்னும் ேபரும் அற்றனன் வைசேய ெபற்ேறன்
    ஏைழேயன் ெசய்வ ெதன்ெகால் எதிருண்ேடா வலியர்க் கம்மா.   21

58   ெதௗ�ளிதில் தமிழ்ேதர் காட்சித் திருமுனி கரத்தில் வா
    உள்ளுறக் ெகாண்ட ேதேபால் ஒல்ைலயின் மிைசவர் ேபாலாங்
    ெகாள்ைளயிற் ெசறிபூ தர்க்குள் ஒருவேரார் குடங்ைக தன்னின்
    அள்ளுதற் காற்ற கில்ேலன் ஆதலின் உய்ந்ேதன் அன்ேற.   22

59   உடல்சின வசனி தன்ைன ஒண்பணி விலக்க வற்ேறா
    கடுமுரண் அ மான் ஏற்ைறக் களிெறதிர் விலக்கிற் றுண்ேடா
    மிடல்ெகழு விதிையப் புந்தி விலக்குேமா அ�ேத அன்ேறா
    அடல்மிகு பூதர் தம்ைம அளியேனன் தடுப்ப ெதன்றான்.    23

60   இற்ெறலாம் அளக்கர் ேகாமான் இைசத்துெமய் துளக்க ெமய்தி
    நிற்றலும் ெநடுேவல் அண்ணல் நீள்நகர் நணிய தன்ைம

8



    ஒற்ற ற் சிலவர் காணா ஓடினா� ஒல்ைல ெசன்று
    ெகாற்றவற் பணிந்து நின்�றிஇைவயிைவ கூற லுற்றார்.    24

61   அராவைண அண்ணல் ேவதா அ முதல் அமரர் சூழ
    விராவுறும் இலக்கத் ெதான்பான் ெவலற்கரும் வரீர் ேபாற்ற
    இராயிரம் பூத ெவௗ�ளம் ஈண்டிட எறிநீர்ச் ெசன்னிப்
    பராபரன் ைமந்தன் நந்தம் பதிவட திைசயிற் ேபாந்தான்.   25

62   வடதிைச அதனிற் ேபாந்து வானவர் புைனவற் ெகாண்ேட
    படிபுகழ் தைகைமத் தான பாசைற பு வித் தாங்ேக
    புைடதனின் அனிக மான பூதெவவ் வரீர் ேமவ
    நடுவேணார் நகரந் தன்னின்நண்ணிவறீ் றிருந்தான் அன்ேற.   26

63   கண்டனம் இதைன இன்ேன கடவது பு தி ெயன்னாத்
    திண்டிறல் ெவய்ய தூதர் ெசப்பலும் அதைனக் ேகளா
    அண்டமும் புவனம் யாவும் அலமர வழலிற் சீறிப்
    புண்டிகழ்ந் தைனய கண்ணான் இைவயிைவ புகல லுற்றான்.    27

ஆகத் திருவிருத்தம் - 63
------------

 3. முதனாட் பானுேகாபன் யுத்தப் படலம் (64 - 456)

64   ேகாைத ேவலுைடக் குமரன தாற்றலுங் ெகாற்றப்
    பூதர் ஆற்றலும் ஏைனயர் ஆற்லும் ேபார்ெசய்
    தூதன் ஆற்றலுந் ெதாைலக்குவன் துண்ெணன நீவிர்
    ஆத வன்தனிப் பைகஞைனக் ெகாணர்திெரன் றைறந்தான்.   1

65   ஆன காைலயில் நன்ெறனத் தூதுவர் அகன்று
    பானு ேகாபன திருக்ைகபுக் கைனயவற் பணிந்து
    ேமனி ைலப்படு தந்ைததன் பணிவிைட விளம்ப
    மான வால த் தவிசுவிட் ெடழுந்தனன் மன்ேனா.    2

66   ெதால்ைல மந்திரத் தைலவருஞ் சுற்றமா யினரும்
    எல்ைல சீர்தரு தாைனயந் தைலவர்கள் யாரும்
    ஒல்ெல னப்புைட சூழ்ந்தனர் உருமுகான் ெறன்னப்
    பல்லி யங்களும் ஆர்த்தன ேபார்த்தன பதாதி.    3

67   அக்க ணத்தினில் இரவியம் பைகஞேனா ரணித்ேதர்
    புக்ெகா ராயிர ேகாடிவ ீதிகெளாரீஇப் புைடயில்
    ெதாக்க வரீ ற் கண்டுளார் வயின்வயின் ெதாழப்ேபாய்
    மிக்க தாைததன் திருநகர் அைடந்தனன் விைரவின்.    4

68   ேத ன் நின்றிழிந் தண்ணலங் ேகாயிலுட் ெசன்று
    சூர பன்மைன அணுகிேய அவனடி ெதாழுது
    வரீ வரீநீ ெயைனயிவண் விளித்தெதன் ெனன்ன
    வா  ருங்கழல் மன்னவன் இன்னன வகுப்பான்.    5
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69   முந்து தாரக ெவம்பிைய வைரெயாடு முடித்த
    கந்த ேவள்ெசந்தி நீங்கிேய அளக்கைரக் கடந்து
    நந்தி தன்கணத் தைலவரும் பூதரும் நணுக
    இந்த மாநகர் வடதிைச வாயில்வந் திறுத்தான்.    6

70   சிந்து ேபான்றுல களந்திடு கள்வனுஞ் ெசயிர்தீர்
    கந்த மாமலர்க் கடவுளும் என்பணி கடந்த
    இந்தி ராதியர் யாவரும் பிறருமாய் ஈண்டி
    வந்து ளார்களாம் அறுமுக மதைலதன் மருங்கு.    7

71   அளிய ராகிய அமரரும் அரன்தரு மகவும்
    ஔ�று வாட்பைட நந்திதன் கணத்தினுள் ேளாரும்
    களியின் மூழ்கிய பூதருங் கடிதுவந் தைடதற்
    ெகௗ�து பட்டேதா நன்றுநன் றிைணயமா நகரம்.   8

72   பின்ைன தன்னுடன் அடுக்கைல ைமந்தைனப் பிறைர
    முன்னம் அட்டிடும் மாற்றலர் தங்கைள முருக்கச்
    ெசன்ென றிக்ெகாடு ேபாதெலன் கடன்அவர் சிறியர்
    மன்னர் மன்னன்யான் ஆதலின் இருந்தனன் வறிது.    9

73   அந்தண் மாமுகில் உயர்த்தவன் ேவண்டலும் அமலன்
    தந்த கந்தைனச் சாரதத் தைலவர்க ேளாடு
    நந்த ைமப்ெபார விடுத்தனன் ஆதலின் நானும்
    ைமந்த நிற்ெகாடு ெவன்றிெபற் றிருந்திடல் வழக்ேக.    10

74   ஆத லால்இனிப் பைடெயாடும் அமர்க்களத் தைடந்து
    நாதன் ைமந்தைன நந்திதன் கணத்துளார் தம்ைமப்
    பூதர் தங்கைளப் ெபாருதழித் தடல்வயம் புைனந்து
    காதல் ைமந்தநீ மீடியால் நம்முனங் கடிதின்.    11

75   ேவறு
    என்றிைவ சூர்முதல் இைசப்பக் ேகட்டலும்
    ெபான்றிகழ தடம்புயம் ெபாருப்பிற் ேசட்ெசல
    ஒன்றிய குமிழ்வடி வுடலம் ேபார்த்திட
    நின்றிடு திருமகன் இைவநி கழ்த்துவான்.    12

76   இருளுறு மிடற்றினன் ஏவும் ைமந்தைன
    மருளுறு பூதைர மற்று ளார்தைம
    ெவருளுறு சம ைட ெவன்று மீள்வேதார்
    ெபாருெளன நிைனந்துெகால் புகன்றி இற்ெறலாம்.   13

77   பன்னுவ ெதன்னினிப் பரமன் கான்முைள
    இந்நகர் நணுகுமுன் எதிர்ந்து ேபார்ெசய்வான்
    ெநன்னேல வினவினன் நீய ேதார்ந்திைல
    பின்னிது புகலுதல் பிைழய தாகுமால்.    14
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78   பைடப்ெபருந் ெதாறுெவாடும் படர்ந்து கந்தைன
    அடுத்தனன் ேபரமர் ஆற்றி ெவன்றிெகாண்
    டிடுக்கணில் பூதைர ஏைன ேயாருடன்
    முடித்திவண் வருகுவன் முதல்வ காண்டிநீ.    15

79   கந்தைன விறல்ெகாேட அவன்றன் கட்படு
    ெசந்திரு மார்பைனத் திைசமு கத்தைன
    இந்திரக் கள்வைன இைமப்பில் பற்றிமுன்
    தந்திடு கின்றனன் தகுவ ெசய்தியால்.   16

80   என்றிைவ கூறிேய இைறஞ்ச ைமந்தநீ
    ெசன்றைன வருதியால் திறலி ேனாெடனா
    நன்ெறன விைடெகாடு நடந்து நன்கைம
    ெபான்றிகழ தனதுேதர் புகுந்து ேபாயினான்.    17

81   ெதால்ைலயிற் ப சனம் புைடயிற் சூழ்தரப்
    பல்பதி னாயிரந் துைணவர் பாற்பட
    ஒல்ெலன இயம்பல ஒலிப்ப ஏகுறா
    எல்ைலயம் பைகதன திருக்ைக எய்தினான்.    18

82   பண்டியந் ேத னுந் தணந்து பாங்க ன்
    மண்டுறு தூதைர வல்ைல கண்ணுறஇீ
    எண்டரு நம்பைட யாவும் இவ்விைட
    ெகாண்டைண வெீரன்கூறிப் ேபாயினான்.   19

83   ஏயிரும் ப சனர் யாைர யும்நிறஇீ
    மாயிருங் கைலமகள் வதிந்து ைவகிய
    ஆயுத சாைலயின் அவுணர் ேகான்மகன்
    ேபாயினன் ெதாழுதனன் பூைச ஆற்றினான்.    20

84   கயிரவ நிறத்தபூங் கச்சு வகீ்கினான்
    வயிரெவாள் வாளிைன மருங்கு ேசர்த்தினான்
    ெவயில்விடு ெபான்துகில் மீது சுற்றினான்
    துயிலறும் அமரைரத் துளக்கங் கண்டுளான்.    21

85   ெசல்லிைட உருெமனத் ெதழிக்கும் ேநான்கழல்
    கல்ெலன அரற்றிடக் கழலிற் பூட்டினான்
    வல்லிதிற் சாலிைக மருமஞ் ேசர்த்தினான்
    ெசால்லினும் நிவந்ெதழு தூண்டுெசய் ேதாளினான்.   22

86   ேகாைதைய அங்ைகயிற் ெகாளுவிச் சுற்றினான்
    ேபாதுறழ் அங்குலி புட்டில் தாங்கினான்
    ேசாதிெகாள் சரம்படு தூணி ையச்சுவல்
    மீதுற வகீ்கினான் விறலின் ேமைலேயான்.    23

87   ெவம்ெபரு நுதல்மிைச விசயப் பாலதாஞ்
    ெசம்ெபானின் பட்டிைக திகழச் ேசர்த்தினான்
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    பம்புறும் அணிலம் பலவுந் தாங்கினான்
    தும்ைபயஞ் சிகழிைக மவுலி சூட்டினான்.    24

88   வடித்தேதார் ெபருஞ்சிைல வயமுண் டாகஎன்
    ெறடுத்தனன் விடுத்திடின் யாவர் தம்ைமயும்
    படுத்திடு ேமாகமாம் பைடெயான் ேறந்தினான்
    அடுத்திடு ெசறுநர்தம் மாற்றல் உன்னலான்.    25

89   ஆனேதார் ேபாரணி அணிந்து, வாய்தலிற்
    பானுவின் மாற்றலன் படர முன்னேர
    ேபானேதார் தூதுவர் எழுதிர் ேபார்க்ெகனத்
    தாைனேயா ெடழுந்தனர் தகுவர் யாவரும்.    26

90   ேவறு
    விைசயன் ேநமியன் மிகுந்திறல் மாயன்
    முசலி கண்டகன் முரன்கரன் மூர்க்கன்
    தசமுகன் கனலி சண்டன் விசண்டன்
    அசமுகன் மகிடன் அக்கிர வாகு.    27

91   விைசயேச னன்விட ேசனன் விேமாகன்
    வைசெகாள் ேசாமகன் மதுச்சசி சித்துச்
    சுசிமுகன் அசனி சூனிய ேகது
    அசுரேச னன்இவர் ஆதியர் ஆேனார்.    28

92   தடுக்ெகா ணாவைக தடிந்திடு ெதய்வப்
    பைடக்கலங் களைவ பற்பல பற்றா
    உைடத்தவன் ைமயுடன் ஒய்ெயன வந்தார்
    கிைடத்த ேதாவமர் எனக்கிளர் கின்றார்.    29

93   ஆனகா ைலபதி னாயிர ெவௗ�ளந்
    தானவப் பைடஞர் சார்புெதா ேறகி
    மீனேவ ைலகளும் ெவௗ�குற ஆர்த்து
    மானவத் தைலவர் மாடுற வந்தார்.    30

94   ேகால வார்சிைல ெகாடுங்கைத நீடுஞ்
    சூல ேநமிஅயில் ேதாமரம் ஈட்டி
    ஆலம் வாள்கைணயம் ஆெரழு நாஞ்சில்
    கால பாசமிைவ ைகக்ெகாடு ெசன்றார்.    31
    
95   கந்து கத்ெதாைக கடங்கலுழ் ைகம்மா
    எந்தி ரத்திரதம் ஈங்கிைவ மூன்றும்
    ஐந்ெதா ைகப்படுமி ராயிர ெவௗ�ளந்
    தந்தி ரத்தைலவர் தம்புைட சூழ்ந்த.    32

96   ஐந்து நான்குைடய ஆயிர ெவௗ�ளத்
    திந்த நாற்பைடயும் ஈண்டுபு ெசல்ல
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    ைமந்தின் ஏற்றமிகு மானவா� தத்தஞ்
    சிந்ைத ேபாற்கடிது ெசன்றனர் அம்மா.    33

97   ெசன்ற காவலர்கள் ேசைனயி ேனாடும்
    என்ற வன்பைகஞன் எய்துழி நண்ணி
    ஒன்ற அங்ைகெதாழு ெதால்ெலன ஆர்த்துத்
    துன்றி வந்துபுைட சூழ்ந்தனர் அன்ேற.    34

98   இரவிதன் பைகஞன் ஈங்கிைவ காணா
    ஒருதன்ஏ வலைன ஒல்ைலயின் ேநாக்கித்
    திருைமெபற் றெதாரு ேத ைன வல்ேல
    தருகஎன் னஇனி ெதன்று தணந்தான்.    35

99   ெசப்பும் அத்ெதாழில் சிங்ெகாடு ெசன்ேற
    ெமய்ப்பைடக் கருவி ேமவுழி நண்ணி
    முப்ப தாயிர முரட்ப  பூண்ட
    ஒப்பிலா இரதம் ஒன்றிைன உய்த்தான்.    36

100 உய்த்த ேத ன்உத யக்கி வாவு
    ெமாய்த்த ெவங்கதி ன் ெமாய்ம்ெபாடு பாய்ந்தான்
    ெமத்து ேபரனிக ெவௗ�ள மியாவும்
    அத்துைணப் ெபாழுதின் ஆர்த்தன அன்ேற.    37

101   உரத்த கந்திகள் ஒராயிர ேகாடி
    ெபருத்து நீண்டைசவு ெபற்றிடு பாைன
    வி த்து நீட்டிெயன ெவவ்வசு ேரசர்
    கரத்தின் எண்ணில்கவ த்ெதாைக வசீ.    38

102   மற்ற வன்தனது மாசிருள் ேமனி
    உற்றி டற்கருைம யால்அவன் ஒண்சீர்
    சுற்றி மீதுலவு ேதாற்றம ெதன்னக்
    கற்ைற ெவண்குைடகள் காவலர் ஏந்த.    39

103   அைடப்ைப ேகாடிகம் அடுஞ்சுடர் ஔ�வாள்
    கடிக்ெகாள் பலீிகவின் உற்ற களாசித்
    ெதாடக்கம் ஏந்திமுைற சுற்றி அனந்தம்
    பைடப்ெப ருந்தைலவர் பாங்ெகாடு ேபாற்ற.    40

104   எழில்ெச றிந்தஇர தத்திைட ைவகும்
    அழலின் ெவங்கதிைர ஆற்றமு னிந்ேதான்
    உைழய ற்பலைர ஒய்ெயன ேநாக்கி
    விழுமி ேதார்ெமாழி விளம்புதல் உற்றான்.    41

105   காமர் ெவம்பைட கணிப்பில ெகாண்ட
    ேசம மாகியமர் ேதெராரு ேகாடி
    ஏம ேமாடுெகாணர் வெீரன ேலாடுந்
    தாம ேவலுைழயர் தாழந்தனர் ெசன்றார்.    42
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106 அண்ட ரும்பைட அளப்பில உய்த்துத்
    திண்டி றற்ெகழுமு ேதெராரு ேகாடி
    ெகாண்டு வந்துைழயர் ெகாற்றவன் ைமந்தற்
    ெகண்டி ைசப்புறமும் ஈண்டுறு வித்தார்.    43

107 ஆண்ட ைகக்குமரன் அன்னது காைல
    மாண்ட சீர்வலவன் மாமுகம் ேநாக்கிப்
    பாண்டியன் மாத்ெதாகுதி பண்ணின இத்ேதர்
    தூண்டு கந்தன்அமர் சூழலின் என்றான்.    44

108 என்ன லும்விழுமி ேதெயன முட்ேகால்
    மன்னு மத்திைகயின் வன்ெறாழில் காட்டித்
    துன்னு வாம்புரவி யின்ெதாைக தூண்டிப்
    ெபான்னந் ேதர்கடவி னான்புகழ் ெவய்ேயான்.    45

109  ெவய்ய வன்தைன வியன்சிைற இட்ட
    ைகயன் ஏகஅது கண்டு புறஞ்சூழ்
    ைமயல் மால்அவுண மாப்பைட யாவும்
    ஒய்ெய னப்ெப து லம்பின அன்ேற.    46

110  எழுந்த தானவர் இகற்பைட ெவௗ�ளம்
    எழுந்த ேதர்நிைர எழுந்தன ைகம்மா
    எழுந்த வாசிகள் எழுந்தன ஓைத
    எழுந்த ேகதனம் எழுந்தன பூழி.    47

111  அைறந்த ேப ைக அைறந்தன சங்கம்
    அைறந்த காகளம் அைறந்தன திண்ேகா
    டைறந்த சல்லிைக அைறந்த கடா
    அைறந்த தண்ணுைம அைறந்தன தக்ைக.    48

112  ஆர்த்த ேதர்த்ெதாகுதி ஆர்த்தன வாசி
    ஆர்த்த தந்திநிைர ஆர்த்ததனர் ெவய்ேயார்
    ஆர்த்த வால்துவசம் ஆர்த்தன கண்ைட
    ஆர்த்த தார்நிைரகள் ஆர்த்தது மூதூர்.    49
    
113  அதிர்ந்த மாநிலம் அைலந்தன நாகம்
    உதிர்ந்த தாரைக உைலந்தனர் ேதவர்
    விதிர்ந்த ேமகநிைர விண்டது ேமருப்
    பிதிர்ந்து ேபாயின பிறங்கல்கள் ஏழும்.    50
    
114  ஊழி யான்மதைல ஓங்கு பைடப்ேபர்
    ஆழி ேயாடுற அருக்கன் ெவருண்ேட
    பூழி வான்முகடு ேபார்த்ெதழல் காணா
    வாழி என்றதின் மைறந்து படா�ந்தான்.    51
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115  வாழி மாநகர் வைளந்திடு ெதால்ேபர்
    ஆழி யாங்கைட அவப்பைட யாகிச்
    சூழும் ேவைலயிைட ேதான்றி யுலாவும்
    பூழி தூர்த்துளது பூதர்க ேளேபால்.    52
    
116  விட்ட ேசாதிநிமிர் விண்மிைச தாக்கப்
    பட்டு லாவரு பதாைகயின் ஈட்டம்
    வட்ட வானெமனும் வான்பட கத்ைதக்
    ெகாட்டு மண்மகள் குலாவுைக ேபாலும்.   53
    
117  தாழும் வரீர்பைட தம்மின் உ ஞ்சப்
    பாழ ெவங்கனல் பரந்த பதாைகச்
    சூழல் வானநதி ேதாய்ந்தைச காைல
    வழீு மாலிகளின் வழீந்திடு கின்ற.    54
    
118  வான ேமாடியன மால்க  தள்ளுந்
    தான ேமாடின சரங்களின் ஓடி
    மீன ேமாடுதிைர ேவைலயி ேனாடும்
    கான ேமாடின களிற்றின ெமன்ன.    55
    
119  ெசப்பு தற்க ய ேசணகா தன்னில்
    துப்பு மிக்ெகழுபு ெதால்பைட ெவௗ�ளம்
    இப்பு றத்துெநறி இன்றிஅவ் வானத்
    தப்பு றத்தினும் அளப்பில ெசன்ற.    56
    
120  மறந்த ருங்கதிைர வன்சிைற ெசய்ேதான்
    ெசறிந்த தாைனயுடன் இவ்வைக ெசல்ல
    இறந்த சீர்நக ன் இத்திற ெமல்லாம்
    அறிந்து நாரதன் அகன்றிடு கின்றான்.   57
    
121  வான ேமல்ெநறி வழிக்ெகாடு பூதர்
    ேமன பாசைற வியன்பதி யுட்ேபாய்
    ஞான வாலறிவின் நாரதன் விண்ேணார்
    ேசைன காவலன் அமர்ந்துழி ெசன்றான்.   58
    
122  சிந்து ரப்பைக சிரத்தவி சுற்ற
    கந்த ேவள்இரு கழற்றுைண காணாப்
    புந்தி நாெராடு புகழ்ந்து வணங்கி
    எந்ைத ேகட்கெவன இன்ன துைரப்பான்.   59
    
123  பூத ேசைனெயாடு ெபாள்ெளன ஏகி
    ஆதி நீயிவண் அமர்ந்தன யாவும்
    தூதர் கூறஉயர் சூரபன் மாெவன்
    ேறாது தீயவன் உயர்ந்து ெவகுண்டான்.    60
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124  நிகண்ட முற்பகல் ெநடுங்கதி ேரான்பால்
    உகண்ட தன்மகைன ஒல்ைல விளித்ேத
    அகண்ட ேசைனெயாடும் அன்பிலன் நின்ேமல்
    ெவகுண்டு ேபார்ெசய விடுத்தனன் அம்மா.    61
    
125  விடுத்த காைலயவன் ெவஞ்சமர் ஆற்றற்
    கடுத்த ேகாலெமா டளப்பில வான
    கடற்ெப ரும்பைட கலந்துடன் ஏகத்
    தடுப்ப ரும்ெவகுளி தன்ெனாடும் வந்தான்.    62
    
126  இவனு டன் சம ன் ஏற்பவர் நீயுஞ்
    சிவனும் அன்றிெயவர் ேதவ ன் உள்ளார்
    அவைன ெவல்வத  தாகும்முன் ஓர்நாட்
    புவனி யுண்டவர் புரந்தர ெவன்றான்.    63
    
127  கைரயி லாவமர் கடந்திைச ெகாண்டான்
    வைரவி லாதபல மாையகள் வல்லான்
    உரக ேவந்தினும் உரம்ெப  துள்ளான்
    பிரமன் ஈந்திடு ெபரும்பைட ெபற்றான்.   64
    
128  அைறக டற்கிைறவன் அங்ைகெகாள் பாசம்
    மறலி தன்பரசு வவ்வினன் மாேயான்
    விறலின் ேநமிெகாள ேவண்டலன் முன்னஞ்
    சிறிய தந்ைதயணி குற்ற சிறப்பால்.    65
    
129 ஆைக யால்அவைன ஆள்ெகாடு வல்ைல
    வாைக ெகாண்டிடலும் மற்றா� தம்மா
    பாகு பட்டபைட பாங்குற நீேய
    ஏகல் ேவண்டுமட ெவன்று பகர்ந்தான்.   66
    
130 நார தன்இைவ நவின்றிடு காைல
    மூரல் எய்திமுரு கன்புைட நின்ற
    வரீ வாகுைவ விளித்தருள் ெசய்து
    சீ  தாஇைனய ெசப்புதல் உற்றான்.    67
    
131 ஈண்டு பூதெரா டியாம்வரு தன்ைம
    யாண்டு சூரனுணா�ந் தந்நகர் தன்னின்
    மாண்ட தாைனயுடன் ைமந்தைன நம்ேமல்
    தூண்டி னான்அமர் ெதாடங்கிய மன்ேனா.    68
    
132 எள்ளு தற்க ய எண்மர் இலக்கர்
    உள்ள ேபர்களும் ஒராயிர பூத
    ெவள்ள மும்புைடயின் ேமவர நீேபாய்ப்
    ெபாள்ெள னப்பு ைச யின்புைட சூழ்தி.   69
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133  ெசன்று முன்கைட சிைதத்தைன அங்ஙன்
    கன்றி ேநரவுணர் காவலன் ைமந்தன்
    துன்று ேசைனகள் ெதாைலத்தமர் ஆற்றி
    ெவன்றி ெகாண்டவைன மீளுதி ெயன்றான்.   70
    
134  ஈரும் ேவல்முருகன் இவ்வைக கூறி
    வரீ வாகுைவ விடுத்திைள ேயாைரச்
    சார தத்தைலவர் தம்முடன் ஏவி
    நார தற்கிது நவின்றருள் ெசய்வான்.    71
    
135  ேகட்டி யான்முனிவ ேகழ்கிளர் சிம்புட்
    கூட்ட மீதுசில ேகாள  ேமவின்
    வாட்ட வல்லனெகால் மாய்குவ தல்லால்
    காட்டு வாமுடிவு காண்டிய ெதன்றான்.   72
    
136  குமரன் நல்குவிைட ெகாண்டு படர்ந்ேத
    விமல வாலுணர்வின் ேமதகு வரீன்
    சிைமய ேமருநிகர் திண்சிைல ஒன்ைற
    அமரர் ேகான்புகழ அங்ைக பிடித்தான்.   73
    
137  வகீ்கி னன்கவசம் ெவந்நிைட தன்னில்
    தூக்கி னன்பகழி ெபய்திடு தூணி
    நீக்க மில்விரலின் நீடுைக தன்னில்
    தாக்கு ேகாைதெயாடு புட்டில் த த்தான்.   74
    
138 ேசம ெவம்பைட ெசறிந்திடு ைவய
    மாம ருங்கினில் வரம்பில ெசல்லத்
    ேதாமில் வரீமிகு ேதாளினன் அங்ேகார்
    ஏம மாமிரத்ம் ஏறினன் மாேதா.    75
    
139 எட்டு வரீரும் இலக்கரும் ஏைன
    மட்டில் பூதகண மன்னரு மாக
    ஒட்டி ஆடமர் உருக்ெகாடு ெகாண்மூ
    முட்டு ேதர்த்ெதாைகயின் ெமாய்ம்ெபாடு புக்கார்.    76
    
140 ேத ன் ேமற்படு சிறப்புைட வரீர்
    வரீ வாகுைவ விைரந்தயல் சூழந்தார்
    ேந ல் ஆயிர ெநடுங்கதிர் ஒன்ைறச்
    சூரர் தந்ெதாகுதி சுற்றிய வாேபால்.    77
    
141 விரசி ேயயமர் விைளத்திட ெவஞ்சூர்
    அரசன் மாநக ன் ஆயிர ெவௗ�ளம்
    ப ச னங்கள்படர் மின்கடி ெதன்னா
    முரச ைறந்தனர்கள் ஆயிைட ெமாய்ம்ேபார்.   78
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142 அைறந்த காைலதனில் ஆயிர ெவௗ�ளம்
    நிைறந்த பூதர்ெநடு ேவல்முரு கன்பாற்
    ெசறிந்து ேபாற்றியிட ஏைனயர் ெசன்றார்
    உைறந்த ஆர்கலி உைடந்தது ேபால.    79
    
143 அருத்தி யிற்படரும் ஆயிர ெவௗ�ளக்
    கிருத்தி மத்தவர் கிளர்ந்திடு தீப்ேபால்
    உருத்து ேவைலயின் ஒலித்துயர் ஊழி
    மருத்தின் வன்ைமெகாடு வந்திடு கின்றார்.   80
    
144 ைபய ராவிைற ப த்திடு கின்ற
    ைவயம் யாைவயுெமார் வாகுவின் ைவக்குங்
    ைகயர் காலைன அடுந்தறு கண்ணார்
    ெவய்ய ரானவர்கள் யா னும் ெவய்ேயார்.    81
    
145 அரத்த ேவணியர் அடும்பைட ஏந்துங்
    கரத்தர் ெவங்கழல் கத்திடு தாளர்
    வரத்தின் ேமதைகயர் மாைய கடந்ேதா��
    உரத்தின் அண்டமும் உைடந்திட வல்ேலார்.   82
    
146 இைனய தன்ைமயினில் ஈண்டிய பூதர்
    அைனவ ருஞ்ெசல அவர்க்கிைற யாேனார்
    தனதுெதால் லிைளஞர் தம்ெமாடு ெசன்றான்
    வைனக ருங்கழல் வயம்புைன வாகு.    83
    
147 ெசல்ல லுந்திமிைல ெசல்லுறழ் ேப
    கல்ெல னுங்கரடி காகள மாம்பல்
    சல்ல ப்பைற தடா  உடுக்ைக
    பல்லி யம்பிற முழங்கின பாங்கர்.    84
    
148 மாறில்ேச ைனயிைட வந்ெதழு பூழி
    நீறுபூ சிமுடி நீடிய கங்ைக
    ஆறு ேதாய்ந்தகல் விசும்பிைட ஆடி
    ஏறுெகாண் டெகாடி ஈசைன ெயாப்ப.    85
    
149 பாய சாரதர் பைடக்குள் எழுந்ேத
    ஆய பூழிஅவு ணப்பைட தன்னில்
    ேசய பூழிெயாடு ேசர்வன தாமுன்
    ேபாெய திர்ந்தமர் பு ந்திடு மாேபால்.    86
    
150 பான்ைம இன்னன பைடப்புற எண்ணில்
    ேசைன ெவௗ�ளெமாடு திண்டிறல் வாகு
    தூந லம்தவறு சூருைற மூதூர்
    வானு லாம்பு ைச மாடுற வந்தான்.    87
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151   ேவறு
    ஆனெதார் காைலயின் அதைன ேநாக்குறஇீத்
    தானவர் ஒருசிலர் த ப்பின் ேறாடிேய
    ேசைனயங் கடலிைனத் தீர்ந்து வல்ைலேபாய்ப்
    பானுவின் பைகஞைனப் பணிந்து கூறுவார்.    88
    
152 மாயிருந் தாைனகள் மருங்கு சூழ்ந்திட
    நீயமர் ெசயவரு நிைலைம நாடிேய
    ேவெயன முந்திவண் ேமயி னான்றைன
    ஏயினன் குமரேவள் நிகழ்ச்சி ஈெதன்றார்.    89
    
153 மற்றிைவ அவுணர்ேகான் மதைல ேகட்டலுங்
    கற்ைறயங் கதிர்மணிக் கடகக் ைகயிைன
    எற்றினன் முறுவல்ெசய் ெதயிறு தீயுகச்
    ெசற்றெமா டுயிர்த்திைவ ெசப்பல் ேமயினான்.    90
    
154 இருந்திடு பாலைன என்ெனா ேடெபார
    விைரந்ெததிர் தூதைன வியன்ப தாதியாய்ப்
    ெபாருந்திய பூதைரப் ேபார்க் ளத்தியான்
    துரந்திடு கின்றனன் ெதாைலந்து ேபாகேவ.    91
    
155 அந்தர வைரப்பினில் ஆைச ெயட்டினில்
    வந்திடும் அளக்க ன் மற்ைற ேநமியில்
    கந்தனும் ஒற்றனுங் கணங்கள் யாவருஞ்
    சிந்தினர் ெவருவிேய தி யக் காண்பனால்.    92
    
156 புன்ைமய ராகிய பூதர் ேசைனயும்
    வன்ைமயில் தூதனும் மழைலப் பிள்ைளயுந்
    ெதான்மிடல் ஒருவிேய ெதாைலந்து ேபாகினும்
    என்மன ெவகுளியும் ஏகற் பாலேதா.    93
    
157 விடுகிலன் அவர்தைம ேமைல ஏற்ெபருங்
    கடல்திைச முழுவதுங் கடந்து ெசல்லினும்
    புைடயது சுற்றிேய ேபாக்கு றாதிவண்
    ெகாடுவரு கின்றனன் குறுகிப் பற்றிேய.    94
    
158 ேமவலில் அவர்தைம ேமைல நம்ெபருங்
    காவலன் முன்புறக் காட்டி இவ்விைடத்
    ேதவர்கள் தம்ெமாடுஞ் சிைறயில் வடீ்டுவன்
    ஏவரும் எனதுசீர் இைறஞ்சி ஏத்தேவ.    95
    
159 என்றிைவ பற்பல இைசத்துச் சூர்மகன்
    கன்றிய மனத்ெதாடு கடிது ேசறலுந்
    துன்றிய அவுணர்தந் ெதாறுமுன் ேபாயின
    ெபான்றிகழ் வடமதிற் புதவு நீங்கிேய.    96
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160 ஆனெதார் காைலயின் அைடயும் பூதெவஞ்
    ேசைனயின் ஆற்றலுந் திறலுங் கண்ணுறஇீத்
    தானவர் கூறுவார் சமர்கண் ேடாடிய
    வானவர் அன்றிவர் வலியர் ேபாலுமால்.   97
    
161  என்னினும் இங்கிவர் எம்ெமா ேடெபாரும்
    வன்ைமயும் உைடயேரா வரம்பில் குன்ெறலாம்
    ெபான்மைல அதெனாடு ெபாருவ ேதயினும்
    மின்மினி கதி னும் விளங்க வல்லேதா.    98
    
162 என்றிைவ ேபால்வன இைணயில் தானவர்
    ஒன்றல பலபல உைரத்து ெவஞ்சினங்
    கன்றிய அழல்விழிக் கணத்தின் ேசைனேநர்
    ெசன்றனர் ெதழித்தனர் சிைலத்த பல்லியம்.    99
    
163 வயிர்த்திடு பூதர்கள்மறலி என்றுல
    கயிர்த்திடும் அவுணைர ேநாக்கி அம்புவி
    உயிர்த்ெதாைக அைலத்தவர் உவர்ெகா ேலாெவனாச்
    ெசயிர்த்தனர் இடித்தனர் தீயின் ெவம்ைமயார்.   100
    
164 கைரயறு தானவர் தாமுங் காய்கனல்
    புைரதரு சூவிழிப் பூத வரீரும்
    ஒருவ ன் ஒருவர்ேபார் உடன்று ேசறலான்
    இருவைக அனிகமும் இகலின் ஏற்றேவ.    101
    
165 தந்தியின் கரங்களில தண்டம் ஈந்திடா
    வந்ெததிர் ெதம்முைன மாய்ந்து வடீுறச்
    சிந்துதி ெயனுங்குறி ெசப்பிப் பூதர்ேமல்
    உந்தினர் மீமிைச உலப்பில் தானவர்.    102
    
166 பைகத்திடு பூதர்கள் பலரும் நாடிேய
    திைகத்திைவ யாெவனச் சிந்தித் ைதயுறத்
    தைகத்தடந் தாளைவ தைரயின் பாற்படா
    துைகத்தனர் ப ெயனும் ஓத ேவைலேய.    103
    
167 கா ைடச் ெசன்ெறனக் களிற்றி னுந்திைர
    நீ ைடச் ெசன்ெறன நீடு மாவினும்
    ேபா ைடச் ெசன்றனர் புறத்துப் ேபாற்றிேய
    ேத ைடச் ெசன்றனர் வைரவிற் ெசன்ெறன.    104
    
168 அடுக  நிைரயிைன ஆடல் மாக்கைளத்
    தடெநடுந் ேதர்கைளத் தணப்பி லாவைக
    கடலிைன வைளந்திடு கைரய தாெமனப்
    புைடதனில் சுற்றிேய புவியின் ஏகினார்.    105
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169 அத்திறம் எதிர்ந்திடும் அவுணர் பூதர்ேமல்
    முத்தைல ேவற்பைட முசுண்டி ேதாமரஞ்
    சத்திெயா ெடழுமழுத் தண்ட ேமமுதல்
    எத்திறப் பைடகளும் எடுத்து வசீினார்.    106
    
170 கரங்ெகாடு ெபரும்பைடக் கலங்கள் யாைவயும்
    பரங்ெகாடு வசீிய பதகர் உட்கிட
    மரங்ெகாடும் எழுக்ெகாடும் வைரெகா டுந்தம
    துரங்ெகாடும் வசீினர் உைலவில் பூதேர.    107
    
171   ேவறு
    ெசறிந்து ேநர்ந்து ெசருச்ெசயும் எல்ைலயின்
    இறந்த தானவர் எண்ணிலர் ஆவிேபாய்த்
    தறிந்த தாளுந் தைலயுங் கழலுமாய்
    மறிந்த சாரத ரும்வரம் பில்ைலயால்.    108
    
172 மாண்ட சாரதர் யாக்ைகயும் மண்மிைச
    வணீ்ட தானவர் ெமய்களுஞ் ெசங்களம்
    யாண்டு மாகி இருங்கைர ேபாலுற
    நீண்ட ேநமியின் நின்றது ேசா நீ��.    109
    
173 விரவு பூதர் ெவகுண்டுெசன் ெறான்னலர்
    இரத ேமாடிர தங்கைள எற்றினார்
    க க ளாற்க  யின்ெதாைக காதினார்
    ப க ேளாடு ப கைள ேமாதினார்.    110
    
174 ஆைள யாள்ெகாண் டடர்த்தனர் ஆங்கவர்
    ேதாைள ேயதம ேதாள்ெகாடு தாக்கினார்
    தாளி னால்அவர் தந்தைல சிந்தினார்
    ேகாள த்ெதாைக மான்அடுங் ெகாள்ைகயார்.    111
    
175 ஏற்ற சாரதர் எற்றிடத் தானவர்
    ஊற்றம் இன்றி உைடதலும் அவ்வழி
    காற்ெறா டங்கி கலந்தன்ன காட்சியான்
    ஆற்ற லாளன் அனலிகண் டானேரா.    112
    
176 ைகயின் ேமயின கார்முகம் ஒன்றுதன்
    ெமாய்யின் வாங்கி முரண்ெகழு நாெணாலி
    ெசய்ய ேலாடுமத் ேதவர் ெவருக்ெகாளா
    ஐய ேகாெவன் றலக்கணுற் றாரேரா.    113
    
177 நா  யார்ப்பு நணுகலும் நாற்பைட
    மூ  யர்ப்பு முகிலிைட ஆர்ப்ெபனும்
    ேப  யார்ப்பும் பிறங்கு ெபருங்கடல்
    வா  யார்ப்புந்தம் வாய்மடிந் திட்டேவ.   114
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178 ெகாற்ற வில்லிற் ெகாடுங்கனல் ெவங்கைண
    முற்று மா யின் முத்திறந் தூண்டலுஞ்
    ெசற்று பூதர்தம் ெமாய்ம்பினுட் ெசன்றன
    புற்றி னுடு புகுந்திடு பாந்தள்ேபால்.    115
    
179 அங்கி மாப்பைட ஏவலும் அவ்வழிச்
    சிங்கன் என்னுந் திறல்ெகழு சாரதன்
    எங்கண் உய்தி இறந்தைன ஈண்ெடனாப்
    ெபாங்கு சீற்றம் புகுந்தனன் புந்திேமல்.    116
    
180 ேநர்ெகாண் டார்த்து ெநடுந்தைக தீயவன்
    ேதர்ெகாண் டார்க்குந் திறற்ப ச் ேசக்ைகயின்
    பார்ெகாண் டார்ப்பப் பரூஉத்தடக் ைகதனில்
    தார்ெகாண் டார்த்திடுந் தண்டினிற் சாடினான்.    117
    
181 சாடும் எல்ைலயிற் சாரதி உந்திய
    ஆடல் வாம்ப  ஆவி யுலந்திட
    ஓட லின்றி இரதமங் குற்றதால்
    நீடு கின்ற நிைலப்படு ேதெரன.    118
    
182 மாக்க ளுற்ற மடிவிைன ேநாக்கிேய
    தீக்க னற்ெபய ேரான்சின ேமற்ெகாளாத்
    தாக்க ணங்குறு தாழ்சிைல வாங்கிேய
    ஏக்கள் பூட்டி இதுெவான்று கூறுவான்.    119
    
183 தடுக்ெகா ணாஇச் சரஞ்ெசா ந் துன்னுயிர்
    படுத்து வானவர் பார்த்திடத் ெதன்றிைச
    விடுக்கி ேலெனனின் ெவஞ்சம ரத்திைட
    எடுக்கி ேலன்சிைல யாெனனக் கூறினான்.    120
    

184 சூளிவ் வாறு புகன்று ெதாைவ�லா
    வாளி யான்மிைச அங்கியின் ேப னான்
    ேகாளி யார்பய னாெமன்கூற்றுறழ்
    வாளி தூண்டி மைறத்தனன் ேமனிேய.    121
    
185 மைறய ேவயுடல் வாளிகள் தூண்டவும்
    இைறயும் உன்னலன் இனனலுற் றாழ்கிலன்
    ெபாைறயி ேனாடு ெபாருக்ெகனப் ேபாகியத்
    தைறயின் நின்ற சயந்தனத் ேதறினான்.    122
    
186 நீர்மு கந்த ெநடுமுகி லாெமனத்
    ேதர்மு கந்தனில் தீயவன் ஏந்திய
    கார்மு கந்தைனக் ைகக்ெகாடு வாங்கிேய
    பார்மு கத்துப் பைதப்புற வசீலும்.    123
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187 வலக்ைக யாெலாரு வானகைத பற்றிேய
    சிலக்ைக ஈர்த்திடுச் சிங்கைனத் தீயினான்
    தைலக்கண் ேமாதலுந் தானவர் ஆர்த்தனர்
    கலக்க முற்றனர் கண்டஅத் ேதவேர.    124
    
188 அடித்த தண்ெடா டனலிதன் ைகத்தலம்
    பிடித்து மற்ெறார் ெபருங்ைகயி னாலவன்
    தடித்த மார்பத் தடவைர சாய்ந்துக
    இடிப்பின் முன்ைம இைசத்திட எற்றினான்.    125
    
189 எற்ற ெவய்யவன் எல்ைலயில் துன்புறச்
    ெசற்ற மிக்ெகழுஞ் சிங்கனுஞ் ெசங்ைகயில்
    பற்று தண்டத் ெதாடுமப் பதகைனச்
    சுற்றி வானந் துணுக்குற ஆர்த்தனன்.    126
    
190  மாறி லாத அவுணைன வன்ைகயால்
    சூைற ேபாலவச் சிங்கன் சுலவலும்
    ஈறில் பித்தினி ேலமரு ேவான்மிகத்
    ேதற லார்ந்ெதனத் ேதற்றமின் றாயினான்.    127
    
191 ஆர ழற்ெபயர் அண்ணல் அறிெவாரீஇச்
    ேசாரும் எல்ைலயில் துண்ெணன ஏறிய
    ேதைர விட்டுத் திறல ப் ேப னான்
    பா ன் எற்றப் பைதப்ெபாடு துஞ்சினான்.    128
    
192  ேவறு
    அண்டருந் திறலின் மிக்க அனலிஅங் கிறந்த வண்ணங்
    கண்டனன் கவலா வுள்ளம் அழெலனக் கறங்கு கண்ணான்
    சண்டன்என் றுைரக்கும் ேபேரான் தடுப்பரும் பைடகள் தன்ைக
    ெகாண்டிவன் உயிைர இன்ேன குடிப்பனா ெலன்று ெசன்றான்.    129
    
193 என்றேதார் மாற்றங் ேகளா எ விழித் திடியின் நக்குப்
    ெபான்றிய அனலி யங்ைகப் ேபார்ெகழு தண்டம் வாங்கிச்
    ெசன்றனன் விைரவில் அன்னான் ேதர்மிைசப் பாய்ந்து நீலக்
    குன்ெறனும் வயிரத் ேதாள்ேமற் புைடத்தனன் கூற்றம் உட்க.    130
    
194  புைடத்தலும் உயிர்த்து ெநஞ்சம் ெபாம்ெமனப் ெபாரும ெலய்தித்
    தடப்ெபருந் ேத ல் வழீுஞ் சண்டனும் தனது ெசங்ைக
    எடுத்தேதார் தண்டந் தன்னால் எதிர்புகுஞ் சிங்கன் மார்பத்
    தடித்தனன் அவனுந் தானும் ஆரஞர் உழந்து வழீ்ந்தான்.    131
    
195  அப்ெபாழுது ததைன ேநாக்கி அவுண ன் மாயன் என்ேபான்
    குப்புறு தடந்ேத ேராடுங் குறுகலும் பூதர் தம்மின்
    ஒப்பிலா நீலன் ேநர்ேபாய் ஓச்சினன் கைதெயான் றண்ணல்
    முப்புரம் அதனில் தூண்டு மூ வான் பகழி ெயன்ன.    132
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196  ேபாந்தேதார் தண்ட மாயன் ெபாருவகல் மார்பில் தாக்க
    மாய்நதனன் ேபால நின்று வருந்திமற் றவன்றன் பாணி
    ஏந்துமுத் தைலேவல் ஒன்ைற எறிநதனன் எழிலா கத்தில்
    சாய்ந்தது குருதி நீலன் தானுமங் கயரா நின்றான்.    133
    
197 சிறிதுேபாழ் ததனில் ேதறித் திரண்மணிக் கடகஞ் ேசர்த்த
    எறுழ்வலித் தடக்ைக தன்னால் எதிர்ந்தவன் உரத்தின் எற்ற
    அைறகழல் மாயன் தானும் அணங்குற நீலன் என்ேபான்
    கைறெகழு நாக ெமன்னக் கனன்றிது கருதிச் ெசய்வான்.    134
    
198 மந்தரந் தழஇீய ெதால்ைல வாசுகி ெயன்ன மாயன்
    சுந்தரத் தடம்ெபாற் ேறாைளத் துைணக்ைகயால் ெதாடர்ந்து வகீ்கிக்
    கந்தரந் தன்னில் தீய கைறெசறி எயிற்றில் கவ்வி
    முந்துறு குருதிச் ெசந்நர் குடித்தனன் ெமாய்ம்பி ேனாடும்.    135
    
199 ேசா ய துண்டு நீலன் ெதால்சினந் துறந்து நின்றான்
    ஆருயிர் உண்டு ேபானான் அந்தகன் அைனய காைல
    மூ வில் தடக்ைக மாயன் முடிந்தனன் சண்டன் சிங்கன்
    ேபரஞர் உழந்ேதார் ேதறிப் பின்னும்ேபார் பு ய லுற்றார்.    136
    
200 கிட்டினர் தடந்ேதர் மீது கிடந்ததண் ேடந்திக் கீழேபாய்
    ஒட்டினர் ஒருவர் தம்மின் ஒருவர்ேமல் உடன்று ெபாங்கி
    முட்டினர் இரண்டு பாலின் முைறமுைற ெபயர்ந்தார் ெமாய்ம்பால்
    வட்டைண தி ந்து தண்டில் தாக்கினா�� மாற்று கின்றார்.    137
    
201 இங்கிது ேபாலப் பல்ேவ றியற்ைகயிற் கைதயின் ெவம்ேபார்
    சிங்கனுஞ் சண்டன் தானுஞ் ெசய்தனர் தி ந்த ேவைலப்
    ெபாங்கிய பூதர் ேவந்தன் ெபாருவரும் அவுணன் ெபான்னார்
    அங்ைகயில் தண்டஞ் சிந்த அடித்தனன் அணிப்ெபாற் றண்டால். 138
    
202 வயிர்த்திடு தண்டம் அங்கண் வலிெகழு சிங்கன் ேமாத
    அயிர்த்ெதாைக ஆத ேலாடும் ஆற்றல்ேசர் அவுணர் யாரும்
    உயிர்த்தனர் என்ெகா லாெமன் றுன்னினர் உருேம ெறன்னச்
    ெசயிர்த்தனன் சண்டன் என்னுஞ் ெசருவலான் உரக்க லுற்றான்.   139
    
203 தண்டெமான் றிற்ற ெதன்று தருக்கைல தடம்ெபாற் ேறாளாக்
    ெகாண்டதும் அ�ேத அன்ேறா கூற்றுவன் நகரும் ேமைல
    அண்டமும் உைலயத் ெதான்னாள் அடர்த்தனன் உனக்கிங் கஞ்ேசன்
    மண்டமர் பு தி என்னா வலிெகழு கரங்ெகாண் ேடற்றான்.    140
    
204 ஏற்றனன் இகலும் ேவைல எ சினங் கடவிச் சிங்கன்
    ஆற்றைல யாங்ெகால் நீெயன் றாற்றைல அணிெபாற் றண்டம்
    ேபாற்றுெகன் றுய்ப்ப அங்கட் புகாெநறி புைடத்துக் ைகயால்
    கூற்றனும் உட்க ஆர்த்ததான் குருமணித் திரற்ேதாள் ெகாட்டி.    141
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205 அந்ெநடுந் தைகேயான் ஆர்ப்ப அதுெபாறா தழன்று சிங்கன்
    ெபான்ெனடுந் தண்டால் அன்னான் புயமிறப் புைடத்த ேலாடுங்
    கன்ெனடுந் ேதாளும ஓர்சார் கதுெமன மு யத் தண்டும்
    பன்ெனடுந் துணியாய்ச் சிந்திப் படிமிைசக் கிடந்த தன்ேற.    142
    
206  புயந்தளர்ந் திடலுஞ் சண்டன் ேபாவது கரெமன் றுன்னா
    அயர்ந்திலன் ஒசிெபாற் ேறாைள அங்ைகயின் இறுத்து வாங்கி
    வயங்ெகழு தண்டிற் பற்றி வட்டைண பு ந்தான் வாேனார்
    வியந்தனர் இவேன ெகால்லாம் வரீருள் வரீன் என்ேற.    143
   
207 கரங்ெகழு புயப்ெபாற் றண்டால் கார்ெகழு சண்டன் காமர்
    உரங்ெகழு உரத்தின் ேமாத உருெகழு மடங்கற் ேபேரான்
    இரங்கிலன் உவன்ேபால் யானும் எற்றலன் கரங்ெகாண் ெடன்னாச்
    சரண்ெகாேட அவன்றன் ஆகத் தடவைர அதைனச் சாய்த்தான்.    144
    
208 கண்டகன சாய்த ேலாடுங் கரெமடுத் தார்த்து வாேனார்
    புண்டருங் கருதிச் ெசங்கட் பூதநா யகநீ அன்ேறல்
    சண்டைன உைதப்பார் யாேர தாழ்த்திடல் அவன்றன் ஆவி
    ெகாண்டருள் இைறயின் என்று குைறயிரந் தைரய லுற்றார்.   145

209   ேவறு
    வானவார் உைரேகளா மறலிெயா டிகல்ெவங்கண்
    தானவன் இவேனஎன் தனிஉயிர் அடுகிற்பான்
    ஈனம துறுேதவர் இவெனாடு நுைமயின்ேற
    ஊனுடல் உயிேராடும் உண்குவன் அதுகாணரீ்.    146
    
210 என்னலும் இகல்சிங்கன் எ கலுழ் விழியான்என்
    முன்னிது புகல்கின்றாய் முடிகுைவ இனிெயன்னாக்
    ெகான்னலில் தருைகயால் ெகாடிறுைட தரேமாத
    ஒன்னலன் அதுேபாழ்தின் ஒலிமுகி ெலனவழீ்ந்தான்.    147
    
211 ேபாழுறு பகுவாயில் ெபாலிதரும் எயிேறாடும்
    வழீுறு நைகயாலும் வி குரு தியினாலுந்
    தாழுறு மதிதன்ைனத் தாரைக நிைரசூழ
    ஊழுற அமா�ெசவ்வான் ஒத்ததவ் வுழியன்ேற.    148
    
212  சண்டனும் இறேலாடும் சமன்விட வருதூதர்
    அண்டலர் ெவருவாமுன் அலமரல் உறுகின்றார்
    கண்டனன் அதுசிங்கன் ைகயன துயிர்தன்ைனக்
    ெகாண்டைண குதிெரன்னக் குறுகினர் அதுெகாண்டார்.    149
    
213  ஆனெதார் ெசயல்பாரா அசமுகன் எனேவாதும்
    மானவன் இைறநில்நில் வந்துன துயிர்உண்பல்
    ஏைனய ெரனேவநீ எண்ணைல எைனெயன்னாக்
    கானிமிர் தருேதர்ேமற் கடுவிைச ெயாடுெசன்றான்.   150
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214 சிங்கன ெததிர்ெசல்லுஞ் ெசல்லுறழ் பகுவாயான்
    அங்கணு கிடும்ேவைல அதிபல மதுெவன்ேபான்
    எங்கினி அகல்வாய்நீ இற்றைன இவண்என்னாப்
    ெபாங்கிய சினேமாடும் ெபாள்ெளன விைடபுக்கான்.    151
    
215 ெசந்தழல் புைரெவங்கட் டிறல்அச முகன்என்ேபான்
    முந்துற மதுெவன்னும் ெமாய்ம்பினன் எதிர்ேகாடல்
    அந்தக ெனாடுகாலன் அமர்பு  தரேவமுன்
    வந்ெததிர் எதிர்தன்ைம மானுவ ெதனலாமால்.    152
    
216 அணுகினர் இருேவாரும் அசமுகன் அதுகாைலக்
    குணநனி சிைலெகாள்ளக் குலவிய சிைலெகாள்ளாக்
    கணிைகயர் மிளிர்ேவற்கட் கைடநில வியெதன்ன
    நுணுகிய நுதிெவங்க ேணான்கைண சிதறுற்றான்.    153
    
217 முன்னது வரேலாடும் முகனுறு ெசயேலாரான்
    துன்னுபு ெசறிேபாழ்துந் துைணவிழி இைமயாதான்
    தன்னிைல இைறேயனுந் தவிர்கிலன் ஒருதாேன
    அந்நிைல தனில்நின்றான் அடுதிறல் முயல்கின்றான்.    154
    
218 பாலுற நிமிர்கின்ற பழுமர மதுபற்றா
    ேமலுறு சரம்வசீான் விடுகைண படெமய்யில்
    சாலிைக ெயனநின்றான் தகுவன திரதத்தில்
    காெலன விைசெசன்ேற கருமுகி ெலனஆர்த்தான்.    155
    
219 ஆர்த்தனன் அதுேகளா அசமுகன் அயர்ெவய்தித்
    ேதர்த்தனில் நிலமீதிற் சிைலெயாடு கைணசிந்தி
    ேவர்த்தனன் வறிதுற்றான் விம்மினன் ெமலிதன்ைம
    பார்த்தனன் மதுெவன்ேபான் இைவயிைவ பகர்கின்றான்.    156
    
220 வரீனும் அைலஎஞ்சா ெவஞ்சமர் வலன்எய்தச்
    சூரனும் அைலநின்ேற சூர்நிைல அதுகாணுந்
    தீரனும் அைலஎன்ேன ெசருமுய லுதிநீநின்
    ஆருயிர் ெகாடுேபாெகன் றவனியின் மிைசேபானான்.    157
    
221 பா டன் நிலன்ேமவப் பகர்அச முகன்என்னும்
    ேபருைட யவன்ெவௗ�கிப் ெபருமிதம் இலனாகிப்
    ேபா ைட ெவருவுற்ேறன் எனெவாரு புைரயுற்ேறன்
    ஆ ைட யிதுதீர்வ ெனனஅல மருகின்றான்.    158
    
222 ஆயிைட அவுணன்தான் அமா�பு  கிலனாகிப்
    ேபாயினன் அவன்அந்ேதா ெபான்றுதல் இனிெதன்னாக்
    காயெமா டுளமானக் கனல்சுட மனம்ேவவத்
    தீெயன ெவகுளுற்றான் ெசருமுயல் திறல்ெபற்றான்.    159
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223 ஒல்ைலயின் அவன்ஏகி யுழிதனி ெதாடராநிற்
    ெகால்லுவன் இனியாண்டுக் குறுகினும் அகலாேத
    நில்லுநில் ெலனவாரா நீனிற முகிெலன்னச்
    ெசல்லுறழ் பகுவாயால் திைசெசவி டுறஆர்த்தான்.    160
    
224 அற்றமில் மதுெவன்ேபான் அசமுகன் உைரேகளாக்
    கற்றதும் உளெகால்ேலா கழறிைன சிலவரீம்
    ெபற்றிைல ெயைனநாடிப் ெபயருதல் பிைழேளனும்
    உற்றைல இைசெயற்ேகார் உறுபழி தருகின்றாய்.    161
    
225 என்றிது புகல்கின்ேறான் எதிருற இகலிப்ேபாய்ப்
    ெபான்றிகழ் சிைலேகாலிப் ெபாறியுமிழ் பிைறவாளி
    ஒன்றல பலவுய்பப உருெகழு சினெமய்தி
    நின்றனன் அைவயாவும் ெநடியைக ெகாடுவசீி.    162
    
226 ேவறு
    ைவத்தைலப் பகழிேமல் விடுப்ப மாமது
    எய்த்திலன் இைறயுெமன் ெறண்ணி எண்ணலன்
    முத்தைலக் கழுவயின் முசலம் ஆதியாங்
    ைகத்தலப் பைடெயலாஞ் சிதறுங் காைலேய.    163
    
227 சாரதன் ெமய்யுறத் தளர்ந்து தானவன்
    ேத ைன விைரந்துதன் ெசங்ைக யாெலடா
    வா தி ேமற்ெசல விடுப்ப வஞ்சகன்
    பா ைட ஒல்ைலயிற் பாய்ந்து ேமயினான்.    164
    
228 குப்புறு கின்றவன் கூளி ேவந்தன்முன்
    ெவப்பெமா டணுகுறா வஙீ்கு ேதாளினால்
    துப்புறு மற்ெறாழில் ெதாடங்க வானகத்
    தப்புறம் அவனெசல அடிெகாண் ேடாச்சினான்.    165
    
229 ெவய்ெதன இறந்துவான் மீண்டு பூதன்முன்
    எய்தினன் அவனுரத் திடியின் எற்றிேய
    ைவதனன் ேபாயினன் மைறந்து மற்ெறாரு
    ைகதவம் நிைனந்தனன் ககனம் புக்குளான்.    166
    
230 வரந்தனிற் ெபற்றேதார் மாயன் ேநமிையக்
    கரந்தனில் எடுத்தனன் கருத்தில் அர்ச்சைன
    பு ந்தனன் ெதாழுதனன் ேபாற்றிப் பூதன்ேமல்
    விைரந்துற விடுத்தனன் விளிந் தன்ைமயான்.    167
    
231 மாசுறும் அசமுகன் மதுவின் ஆகேமற்
    பாசனம் வியப்பமால் ப தி உய்த்தலும்
    காசினி அவன்ெவறுங் கரத்தன் ஆதலின்
    வசீிய அப்பைட ெவகுண்டு மீண்டேத.    168
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232 கைணயிருள் உருவிைனக் கனலி ேசர்ந்ெதன
    முைனெகழும் அசமுகன் முடிைய அட்டதால்
    தனதுைக ேநமிதன் னால்உ றாதேதார்
    விைனயிைல என்பது ெமய்ைம ேபாலுமால்.   169
    
233 உலந்தனன் அசமுகன் உருமு வழீ்ந்ெதன
    நிலந்தனில் வழீ்தலும் நின்ற தானவர்
    புலந்தனர் ஆழிமால் புைடயிற் ேபாயது
    ெதாைலந்ததின் றமெரனா அமரர் துள்ளேவ.    170
    
234 சாற்றிய அவுணர்தந் தைலவர் ஏைனயர்
    நாற்றிறப் பைடெயாடு நடந்து தம்முளஞ்
    சீற்றம தாகிேய ெசவி ைளத்தலும்
    ஏற்ெறதிர் சாரதர் இ ந்து ேபாயினார்.    171
    
235 ெவற்றிெகாள் தானவர் ெவகுண்டு ேபார்ெசயப்
    பற்றல ராகிய பா  டத்தவர்
    இற்றனர் வன்ைமைய இ ந்து ேபாயினார்
    மற்றது கண்டனன் வலிய தணடகன்.    172
    
236   ேவறு
    ஏற்ற மாகும் இலக்கவில் வரீருட்
    சாற்று ேப ைசத் தண்டகப் ேப னான்
    கூற்ைற ேநர்வ ெதாருசிைல ேகாட்டிேய
    மாற்ற லார்மிைச வாளிகள் தூவினான்.    173
    
237 மின்னு நா  வியன்சிைல ேயசிைல
    துன்னு நாெணாலி சூருரு ேமற்ெறாலி
    ெபான்னின் வாளி மைழெபாழிந் திட்டதான்
    மன்னு தண்டக மாப்ெபருங் ெகாண்டேல.    174
    
238 தட்டின் ெமாய்ம்புைடத் தண்டக ேமைலேயான்
    விட்ட வாளிகள் ெவய்யவர் தாைனயுட்
    பட்ட காைலப் பரந்ெதழு ேசா நீர்
    மட்டி லாத குடிைஞயின் வந்தேத.    175
    
239 இரதம் இற்றன எண்ணில வண்ணமார்
    ப கள் பட்டன பற்பல மாமதக்
    க கள் பட்ட கணிப்பில எண்ணிலா
    அ கள் ேநர்அவு ணப்பைட பட்டேத.    176
    
240 இந்த வாறிவர் பட்டிட ஏைனேயார்
    ெநாந்து தம்முயிர் காப்ப நுதலிேய
    சிந்தி ேயெயண் டிைசயினும் பா னும்
    அந்த ரத்தினு மாய்இ ந் ேதாடினார்.    177
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241   ேவறு
    தண்டா அவுணப் பைடயிவ்வைக சாய்ந்த வாறும்
    எண்டா ைனமள்ளர் பலர்அங்கண் இறந்த வாறும்
    விண்டாழ் கதிைரச் சிைறபூட்டிய வரீ வரீன்
    கண்டான் ெவகுண்டான் நைகத்ெதான்று கழறு கின்றான்   178
    
242 மட்டார் ெத யல் மகவான் முதல் வானு ேளார்கள்
    எட்டாத ேசணில் ெதாைலெவய்தி இ ந்து ேபாக
    வட்டாடல் ெசய்த நமரங்களின் றாவி மாண்டு
    பட்டார்ெகால் ஈசன் மகன்ஏவு பைடகள் தம்மால்.    179
    
243 எல்லார் கதிைரச் சிைறபூட்டிய யானும் நிற்க
    ஒல்லார்கள் ஆற்றல் உளராயடும் ஊறறம் நான்றால்
    ெகால்லாது சீற்றம் இலதாய்இகல் ெகாண்டு றாேதல்
    ெவல்லாது ெகால்ேலா அ தன்ைனயும் ேவழம் எல்லாம்.    180
    
244 வாரார் கழற்கால் அமராரட மாய்ந்த ெவௗ�ளம்
    ஈரா யிரத்தின் மிகுமல்லைத எஞசு றாதால்
    ேபராமல் என்பாங் க ன்நிற்பன் ேபசில் ெவௗ�ளம்
    ஓரா யிரேம இ கின்ற ெதாழிந்த ெதல்லாம்.    181
    
245 ஒன்ேற வ வில் ஒருேவன்பிடித் ெதான்ன லார்ேமற்
    ெசன்ேற அடல்ெசய் திலன்முன்னெமன் ேசைன ெயல்லாங்
    ெகான்ேற னியாேன ெபாரவிட்டனன் கூைழ தன்னின்
    நின்ேறன் இ�ேதார் ெபாருெளன்று நிைனந்தி ேலனால்.    182
    
246 தீருஞ் ெசயைல நிைனந்தாவெதன் ெசனறி யாேன
    ஓெரான்று கன்னல் முடிகின்றமுன் ஒன்ன லார்தம்
    ேப ன் ெறனேவ அடுேவனது ெபற்றி ேலேனல்
    சூரன் குமரன் அலன்யாெனனச் சூள்ெமா ழிந்தான்.    183
    
247 பானுப் பைகவன் இைவகூறிப் ப தி மான்ேதர்
    மானக் கடுங்ேகால் வலவன் மரபிற் கடாவச்
    ேசைனக் கடலி னுடன்ெசன்றுதன் ெசங்ைக தன்னில்
    கூனற் சிைலையப் புருவத் திெனாடு குனித்தான்.   184
    
248 ேமதக்க தன்ைகச் சிைலவாங்கி விளங்கும் ெவௗ�ளி
    ேசாதிக் கிைறயாயுறும் எல்ைலயிற் சூல்ெகாள் ேமகம்
    மூதக்க பா ற் ெசா ந்ெதன்ன முனிந்து ேநரும்
    பூதப் பைடேமற் பரமா  ெபாழிதல் உற்றான்.    185
    
249 ெபாழிகின்ற காைலத் திறன்ேமதகு பூதர் ேநாக்கிக்
    குழிகின்ற கண்ணின் அழல்காலக் குலாச லங்கள்
    ஒழிகின்ற ெவற்பு முழுதும்பறித் ெதால்ைல வசீி
    அழிகின்ற காலத் துருேமெறன ஆர்த்து நின்றார்.    186
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250 என்றின் பைகஞன் தைனபூதா�கள் யாரும் வசீுங்
    குன்றம் பலவும் புைடசுற்றக் குறித்து ேநாக்கி
    ஒன்றங் கதனுக் ெகாருேகாடி ஒண்ேகால தாகத்
    துன்றும் படிேய முைறதூண்டித் துகள்ெசய் திட்டான்.    187
    
251 வண்டூது பூந்தாரவன் வாளியின் மாய்ந்த குன்றம்
    நுண்டூளி யாகியது வானிைட ெநாய்தின் ஏகி
    விண்டூர்க ேடாறுஞ் ெசறிகின்றவர் ேமனி ேதாயக்
    கண்டூதி ஆற்றாதவர் விண்ணிைடக் கங்ைக புக்கார்.    188
    
252 ேதவுத் தடந்ேதர் ஒருவன்ெசரு ெவல்ைல முற்றும்
    ேமவிக் கறங்கில் தி வான்றனி வில்ைல வாங்கிக்
    ேகாைவத் ெதாைடெயான் றினில்ஆயிர ேகாடி வாளி
    தூவக் கணத்தின் ெதாைகமுற்றுந் ெதாைலவு ெசய்தான்.    189
    
253 நன்கா லநீவி மிளிர்கின்ற நறுெசய் ேதாய்ந்த
    மின்கா லதனின் விைரகின்ற ெசந்தீயின் ெவய்ய
    முன்காலு கின்ற சுடருள்ளன மூன்று கண்ண
    வன்காலன் அஞ்ச அடவல்லன வஞ்சன் வாளி.    190
    
254 ேதாைளத் துணிக்குங் கரத்ேதாடு துணிக்கு மார்ைபத்
    தாைளத் துணிக்கும் எ குஞ்சித் தைலது ணிக்கும்
    வாைளத் துணிக்கும் அணிெமய்வயப் பூதர் வாழ்க்ைக
    நாைளத் துணிக்கும் அசுரன்விடு நாம ெவங்ேகால்.    191
    
255 சூரற் கினிய மகன்வாளி துணித்து வசீ
    வரீத்தின் மிக்க கணத்தின்றைல வழீு முன்னர்ச்
    சீருற்ற ேசா ப் புனல்சிந்துவ தீயர்ெசன்ற
    பாைரப் புனிதஞ் ெசயுந்தன்ைம பைடத்த தன்ேற.    192    

256 ெபான்ெசய் றிலங்குங் கைணத்தள்ளலும் பூதர் ெசன்னி
    மின்ெசன்ற வானத் ெதழச்ேசா யு மீெத ழுந்த
    என்ெசன் றைனயாங் குமரன்பைட ஏக ெலன்னாப்
    பின்ெசன்று பற்றித் தருவான்ெறாடர் ெபற்றி ேபாலும்.    193
    
257 எய்யுந் ெதாழிலுக் கவன்ேமலவர் யாவர் எங்கள்
    ஐயன் வைடயாகிய பூதர்தம் மாற்றல் ெமாய்ம்புங்
    ைகயும் வைரயுஞ் சிரமுங் கழற்காலும் மார்பும்
    ஒய்ெயன் றறுக்கும் அவுணன்விடும் ஒன்ெறார் வாளி.    194
    
258 வாேனார் ெதாைகையச் சிைறயிட்டவன் மற்றிவ் வாறு
    தாேனார் சிைலயின் வலியாலடத் தாவில் பூதர்
    ஆேனார் அளப்பில்லவர் மாய்ந்திட ஆற்ற லில்லா
    ஏேனார்கள் யாரும் உைடயவார்இைவ எண்ண லுற்றார்.    195
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259 மின்னும் புகர்ேவலவன் அங்குளன் வரீ வாகு
    பின்னின்றனன் ஈதுண ரான்பிற ராரு மற்ேற
    முன்னின்ற நம்ைம இவன்அட்டிடு ெமாய்ம்பி ேலம்யாம்
    என்னிங்கு நிற்ப ெதனப்பூதர் இ ந்து ேபானார்.    196
    
260 இ கின்ற பூதர் எவரும் பைடக்கீற்றின் நின்ற
    வ கின்ற தண்டார் அடல்ெமாய்ம்புைட வள்ளல் பாங்கர்ப்
    ப கின்ற ெநஞ்சத் ெதாடுெசல்லவப் பான்ைம யாவுந்
    ெத கின்றனன் உக்கிரன் என்பெதார் ேசைன ேவந்தன்.    197
    
261 கண்டுக் கிரனாகிய பூதன் கனன்று ெசங்கண்
    விண்டிற் ெப து நிவப்புற்று விளங்கு ெபான்னந்
    தண்டப்பைட ஒன்றிைன அங்ைகயில் தாங்கி ேயகி
    அண்டத் தவர்கள் புகழத்தனி ஆர்த்து ேநர்ந்தான்.    198
    
262 ெசற்றத்துடன் உக்கிரன் ேநர்புகு ெசய்ைக தன்ைனக்
    கற்ைறக்கதி ைரத்தைள இட்டவன் கண்டு தன்ைகக்
    ெகாற்றச்சிைல ையக்குனித் தாயிர ேகாடி வாளி
    முற்றத்துரந் ேதயவன் யாக்ைகைய மூடி ஆர்த்தான்.    199
    
263 ைமக்கின்ற ேமனி ெநடும்பூதைன வஞ்சன் வாளி
    ைதக்கின்றில வானுதி மாய்ந்து தளர்ந்து வழீ்ந்த
    ெமய்க்கின்ற இன்பும் அறனும் விைளயாது வாளா
    ெபாய்க்கின்ற வன்ைகப் ெபாருள்வல்ைலயிற் ேபா ேதேபால்.   200
    
264 விடுகின்ற வாளி பயனின்றயல் வழீ்த ேலாடும்
    படுகின்ற தன்ைம யதுகண்டனன் பானு ேகாபன்
    அடுகின்ற ெதவ்வா றிவன்றன்ைனெயன் றங்கண் வானந்
    ெதாடுகின்ற தாங்ேகா ெரழுவத்ைதச் சுழற்றி விட்டான்.    201
    
265 தீயன்முச லந்தைன உக்கிரன் ெசங்ைக தாங்கும்
    ஆய்திண்கைத யாற்சிைதத் ேதயவன் ேதைர அண்மிப்
    பாயும்ப  ையப்புைடத் ெதால்ைலயிற் பா ன் வடீ்ட
    ேவெயன்று பல்காலிகழ்ந் தா��த்தனர் யாரும் வாேனார்.    202
    
266 புரவித் ெதாகுதி விளிவாகப் ெபாருவின் ைமந்தன்
    எ யிற் கனன்று புைடஓ ரதத்தின் வாவி
    வார்விற் குனித்துக் கிரன்ஏந்தும் வலிய தண்டம்
    மு வுற்றிட ேவெயாரு நூறு ெமாட்டம்பு ெதாட்டான்.    203
    
267 நூெறாண்கைண யால்அவன் தண்டம்நுண் டூள தாகச்
    சீறுந்திறல் உக்கிரன் ைகக்ெகாடு தீயன் ைமந்தன்
    ஏறுந்தடந் ேதர்தைன வானின் எடுத்து வசீ
    வறீும் ப தி பதத்தின்துைண ேமய தன்ேற.    ௨0௪
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268 துன்னான் மதைல வருகின்றது சூரன் ேநாக்கி
    முன்னாளின் நின்று நைமப்பற்ற முயன்று ளான்ெகால்
    அன்னான் புணர்ப்ைப உணேரன்அணித் தாகும் இன்னம்
    என்னா வேதாெவன் றுளத்துன்னி இ ந்து ேபானான்.    205
    
269 ேதேராடு ெசன்ற அசுரன்மகன் ேசணின் மீண்டு
    பாேராடு ேசர்வான் வருகின்ற ப சு ேநாக்கில்
    காேராடு வானந் தவறுற்றுழிக் காமர் தாருத்
    தூேராடு சாய்ந்து மறிகின்றெதார் ேதாற்றம் ஒக்கும்.    206
    
270   ேவறு
    வழீு கின்றேதர் ஒருவிேய ெவங்கதிர்ப் பைகஞன்
    தாழு ெமய்யுைட உக்கிரன் தன்ைனவந் தணுகி
    மாைழ ெயாண்ைகயால் எற்றிேய எடுத்துவா னுலேகார்
    ஏைழ யுங்கடந் தப்புறஞ் ெசன்றிட எறிந்தான்.    207
    
271 எறியும் ெவய்யவன் ேவெறாரு ேத ன்ேம ேலறி
    ெவள்ெகாள் பங்கயத் தண்ணலார் விதித்துமுன் னளித்த
    ெசறியு மூவிைல இருதைல ேவலிைனச் ேசண்ேபாய்
    மறியும் உக்கிரன் எதிர்புக விடுத்தனன் மன்ேனா.    208
    
272  விடுத்த ெதய்வேவல உக்கிரன் மருமத்ைத விடர்ேபாற்
    படுத்தி ேயபுகுந் தப்புறம் ேபாந்திடப் பா ன்
    அடுத்து மற்றவன் சிறியதர் வுற்றனன் அதுகண்
    ெடடுத்த குன்ெறாடுந் தண்டிெயன் றுைரப்பவன் எதிர்ந்தான்.   209
    
273 தண்டி யாகிய பா டன் தனதுைகத் தலத்தின்
    மிண்டு கின்றேதார் அடுக்கைல அவன்மிைச வசீக்
    ெகாண்ட வார்சிைல வாங்கி ஆயிரங்கைண ேகாத்துக்
    கண்ட துண்டம தாக்கினன் அதைனேயார் கணத்தில்.0   210
    
274 ெவற்பு நுண்டுகள் ஆதலும் விண்ணுற நிமிர்ந்து
    கற்ப கம்புைர மராமரம் ஒன்றிைனக் கைளந்து
    வற்பு றுங்கரந் தனிெனடுத் தவுணர்ேகான் மணித்ேதர்
    முற்பு குந்திடும் ப கைளப் புைடத்தனன் ெமாய்ம்பால்.    211
    
275 ெமாய்ம்பி னிற்புைடத் திடுதலுங் கவனமா முழுதும்
    அம்பு வித்தைல மறிந்தன அதற்குமுன் அவுணன்
    ைபம்ெபான் முத்தைலப் பலபதி னாயிரம் பகழி
    ெசம்பு னற்ெகாளத் தண்டிதன் ெநற்றியுட் ெசறித்தான்.    212
    
276 ெசறித்த காைலயின் ெமலிந்தனன் தண்டியச் ெசய்ைக
    குறித்து ேநாக்கிேய பினாகியாம் பூதேனார் குன்றம்
    பறித்து வசீுவான் முயறலும் ஆயிரம் பகழி
    நிறத்தின் மூழ்குமா ெறய்தனன் அைனயனும் நின்றான்.    213
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277 குன்று ெகாண்டைகப் பினாகியுந் ெதால்வலி குைறந்து
    நின்ற காைலயி ேவைனய பூதரும் ேநர்ந்து
    ெசன்று வறீ்றுவறீ் றம ைனச் சிலெபாழு தியற்றி
    ஒன்று தீங்கதிர்ப் பைகஞனுக் காற்றலர் உைடந்தார்.    214
    
278 எண்ட ருங்கணத் தைலவர்கள் ெதாைலதலும் இதைனக்
    கண்டு ெவஞ்சினந் திருகிேய எதி��ந்தனர் கபாலி
    அண்ட ேலாசனன் நிரஞ்சனன் உருத்திரன் அகண்டன்
    தண்ட கன்முதல் இலக்கமா கியபைடத் தைலவர்.    215
    
279 மிடல்ப ைடத்திடும் இலக்கமாம் வரீரும் விரவித்
    தடம ணிப்ெபருந் ேதெராடும் அவுணன்முன் சார்ந்து
    சுடரு ைடக்கட கங்கிளர் ெசங்ைகயில துன்னுங்
    ெகாடும ரத்திைனக் குனித்தனர் நாெணாலி ெகாண்டார்.    216
    
280 கவடு பட்டிடும் ஈ ரு மருப்புைடக் ககுபக்
    குவடு பட்டைத உைரப்பெத ெனாருக க் ெகாம்பாற்
    சுவடு பட்டிடு ேமருவுஞ் சலித்தது துளங்கிச்
    ெசவிடு பட்டன வானமும் ைவயமுந் திைசயும்.    217
    
281 பானு ேகாபன்மற் றதுகண்டு சிறுநைக பைடத்து
    மான ெவஞ்சிைல ெயான்றிைனத் ேதாள்ெகாடு வணக்கி
    ேமன லந்திகழ அண்டங்கள் யாைவயும் ெவருவத்
    ேதனின் வழீ்ச்சிைய மைலந்திடுங் குணத்ெதாலி ெசய்தான்.    218
    
282 உலத்தின் ேமற்படு ெமாய்ம்புைட இலக்கரும் ஒருங்ேக
    வலத்தில் ெவஞ்சிைல இடத்தினில் வடிக்கைண ெதாடுத்து
    நிலத்தில் வந்துகார் ெநடும்புனல் சிதறிய ெநறிேபாற்
    புலத்தி யன்முைறப் ேபரன்ேமல் தைலத்தைல ேபாழிந்தார்.    219
    
283 ெதாடைல அம்புயத் திலக்கமாம் ெபாருநருந் ெதாடுத்து
    விடுச ரத்ெதாைக அவுணன்ேமல் வறீ்றுவறீ் ேறகல்
    ெநடிய ெதண்டிைரப் ேப யா ெறண்ணில நிரந்து
    புடவி ெகாண்டேதார் அளக்கர்ேமற் ேபாவன ேபாலும்.     220
    
284 இலக்கர் விட்டிடு சரெமலாம் அவுணர்கள் எவருங்
    கலக்க முற்றிட வருதலுஞ் சூ��மகன் கண்ேட
    ெகாைலக்ெகா டுஞ்சிைல வைளத்ததில் ஆயிர ேகாடி
    விலக்க ருங்கைண ெதாத்தைவ அறுத்தனன் விைரவில்.    221
    
285 அறுத்து மற்றுேமா ராயிர ேகாடிஅம் பதைனச்
    ெசறுத்து விட்டிட அறுமுகன் ப சனர் ெத ந்து
    விறற்க டுங்கைண யாங்கதற் ெகழுைமயால் விடுத்து
    மறித்து மீண்டிடு வித்தனா� அவுணர்ேகான் வாளி.    222
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286 அறந்தி றம்பிய சூர்மகன் வாளிகள் அைனத்தும்
    முறிந்து மற்றவன் தன்மிைச உற்றன முழங்கிச்
    ெசறிந்த மாமுகில் உயிர்த்திடுஞ் சீகரஞ் ெசல்லா
    ெதறிந்து கால்ெபார வந்துழி மீண்டுேபாம் இயல்ேபால்.    223
    
287 ெசங்க திர்ப்பைக சீறிேய ெசயி லா வயிரத்
    துங்க ெவங்கைண அப த மிைசமிைச துரந்து
    ெவங்கண் வரீா�கள் ெசலுத்திய சரெமலாம் விலக்கி
    அங்ைக யிற்ெகாண்ட கார்முகம் இலக்கமும் அறுத்தான்.    224
    
288 பிடித்த கார்முகம் அற்றுழி மானவர் ெபயர்த்துந்
    தடத்த ேத ைட இருந்திடுஞ் ேசமமாந் தனுக்கள்
    எடுத்து வாங்கிேய சரந்துரந் திரவியம் பைகஞன்
    ெதாடுத்து ேமவிடுங் கைணகைள இைடயிைட துணித்தார்.    225
    
289 சூரன் மாமகன் ெதாடுசரந் துணித்தபின் தூண்டுந்
    ேத  லாயிரம் ப யினூ றாயிரந் ெதழிக்
    காரு லாவரு பதாைகயில் ஆயிரங் கடவி
    ஊரும் வன்ைமேசா� வலவன்ேமல் ஆயிரம் உய்த்தார்.    226
    
290 வைசயில் வரீர்கள் இவ்வைக விடுத்தலும் மனத்திற்
    பைசயில் சூர்மகன் இரதமும் ப களும் பாகும்
    அசனி ெகாண்டேதார் துசவமும் அற்றன அதற்பின்
    விைசயில் ேவெறாரு ேத ைடப் பாய்ந்தனன் ெவகுண்டு.    227
    
291 ைவய ேமற்ெசலும் அவுணர்ேகான் தன்சிைல வணக்கிச்
    ெசய்ய கூர்ங்கைண நூறுநூ றாயிரஞ் ெசலுத்தி
    ஐயன் விட்டவர் ேதெராடு சிைலகைள அறுத்து
    ெமய்யி டந்ெதாறும் அழுத்தினன் எண்ணிலா விசிகம்.    228
    
292 ப தி மாற்றலன் பகழிகள் ெமய்ெயலாம் பட்டுக்
    குருதி ேசார்தலும் இலக்கருந் ெதால்வலி குைறந்து
    ெப து ேநாயுழந் தாற்றல ராகிேய பின்னர்ப்
    ெபாருதி றந்தைன நிைனந்திலர் உைடந்துபின் ேபானார்.    229
    
293 வற்பு றுத்திய இலக்கம்வில் லாளரும் மைலய
    விற்பி டித்தவன் ஒருவேன யாைரயும் ெவன்றான்
    முற்ப கற்பு  தவப்பயன் இ�ெதன ெமாழிேமா
    கற்பி னாற்றெலன் றுைரத்துேமா கழறுவ ெதைவேய.    230
    
294 ஆன காைலயில் வரீேகா ள ெயன அைறயும்
    மான வரீன்மற் றதுகண்டு தனதுவில் வைளத்துப்
    பானு ேகாபன்முன் ெனய்திேய பிைறமுகப் பகழி
    ேசாைன மா யும் விம்மித முற்றிடச் ெசா ந்தான்.    231
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295 ெசா ந்த காைலயில் அதுகண்டு சூரன்மா மதைல
    சிரந்து ளக்கிேய ஈங்கிவன் ஆற்றலுந் திறலும்
    ெபருந்த னிச்சிைல விஞ்ைசயும் நன்ெறனப் ேபசி
    வ ந்த கார்முகங் குனித்தனன் பனித்தனன் வாேனார்.    232
    
296 குனித்த சாபத்தின் நூறுநூ றாயிர ேகாடி
    நுனித்த வச்சிர ெநாறிலுைடப் பகழிகள் நூக்கித்
    தனித்து ேநர்ந்தவன் விடுத்திடு சரெமலாந் தடிந்து
    துனித்தி டக்கைண ஆயிரம் அழுத்தினன் ேதாள்ேமல்.    233
    
297 ேதாளில் ஆயிரம் ெவங்கைண அழூத்தலுந் ேதாலாக்
    ேகாள த்திறற் ேப னன் ேகாமகன் துரந்த
    வாளி யாைவயும் விலக்கிேய ஆங்கவன் மருமஞ்
    சாள ரம்படச் ெசறித்தனன் ஆயிரஞ் சரங்கள்.    234
    
298 சரங்கள் ஆயிரம் அகலேமல் அழுத்தலுந் தகுவன்
    இரங்கி ேநாயுழந் தாற்றவும் முனிவுெசய் திவைனக்
    கரங்ெகாள் வில்லினால் ெவல்ல  தாெமனக் கருதி
    உரங்ெகாள் விண்டுவின் பைடக்கலந் தைனெயடுந் துய்த்தான்.   235
    
299 நார ணன்பைட ஆங்கவன் உருக்ெகாடு நடந்து
    வரீ ேகாள  விடுத்திடு சரெமலாம் விழுங்கிப்
    பாரும் அண்டமும் நடுக்குற இடிக்குரற் பகுவாய்க்
    கா  ந்திட ஆர்ப்ெபாடு கடிதுெசன் றதுேவ.    236
    
300 விண்டு வின்பைட அணுகலும் விறல  யதைனக்
    கண்டு மால்பைட எடுக்குமுன் அப்பைட கடிதாய்
    வண்டு லாந்ெதாைட மார்பிடம் புகுந்துமன் னுயிைர
    உண்ட தில்ைலயால் அவசமாக் கியதவ னுணர்ைவ.    237
    
301 அண்ணல் ஏந்திடும் ேவற்பைட ஆைணயால் அைனயான்
    உண்ணி லாவுயிர் ெகாளவஞ்சி எருைவநீ ருண்டு
    கண்ண னார்பைட சிறிதுதன் வன்ைமயுங் காட்டித்
    துண்ெண னப்பின்னர் மீண்டது சூர்மகன் தன்பால்.    238
    
302 மீண்ட காைலயில் வரீேகா ள அவண் வழீ்ந்து
    மாண்டு ளான்என மயங்கினன் அங்கது வயமார்த்
    தாண்டன் என்பவன் கண்டுதன் தனிச்சிைல குனித்து
    மூண்ட ெசற்றெமா டணுகினன் கதிர்ப்பைக முன்னர்.    239
    
303 ஓங்கல் வாகுைட வரீன்ேநர்ந் திடுமுன்ஒண் ைகயில்
    தாங்கும் வில்லிைன அவுணேனா ராயிரஞ் சரத்தால்
    ஆங்க னந்துணித் தாயிரங் கைணநுதல் அழுத்த
    ஏங்கி னார்சுரர் அைனயன்ேவ ெறாருசிைல எடுத்தான்.    240
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304 எடுத்த கார்முகம் வாங்குமுன் இரவியம் பைகஞன்
    ெதாடுத்து நூறுேகால் அதைனயும் ஓ ரு துணியாப்
    படுத்ெதா ராயிரம் பகழியால் ேதெராடும் ப ைய
    முடித்து வாளிேயா ேரழுநூ றுய்த்தனன் ெமாய்ம்பில்.    241
    
305 ேதர ழிந்திடச் சிைலயதும் அழிந்திடத் திறல்ேசர்
    ேபர ழிந்திடத் தனிைமயாய் நின்றவன் பி யா
    ஊர ழிந்திட வறியனாம் ப திேபால் உற்றான்
    கார ழிந்திட ஆர்த்தனன் கிளர்ந்ெதழுங் கதத்தான்.    242
    
306 பராக மாப்புவி அகழ்ந்திடு பைணமருப் பிரட்ைட
    வராக மாயிரத் தாற்றல்ெபற் றுைடயசூர் மகன்ேமல்
    விராக ெநஞ்சுைட விறற்கதிர் பாய்ந்தனன் விண்ேமல்
    இராகு வின்மிைசத் தினகரன் வாவினா ெனன்ன.    243
    
307 பாய்ந்து திண்டிறல் ெவய்யவன் ெவய்யவன் பைகஞன்
    ஏந்து வார்சிைல பறித்திரு துணிபடுத் ெதறிய
    ேவந்தன் மாமகன் ெவகுண்டுதன் மருங்கிைட விசித்த
    நாந்த கம்முரீஇக் குற்றினன் மருமத்தின் நடுவண்.    244
    
308 வரீ ெவயயவன் உரமிைசச் ெசலுத்திய ெவங்கட்
    கூரும் வாட்பைட வாங்குமுன் ஆங்கவன் குருதி
    சூ  யன்பைக அகலம்வந் துற்றது தூேயான்
    தாைர வாெளான்று மாறுேபாய்க் குற்றிய தகவின்.    245
    
309 குற்றி வாங்குமுன் வரீமார்த் தாண்டனுங் ெகாதித்துக்
    கற்ைற ெவஞ்சுடர்ச் சு ைகைய மருங்குைற கழித்து
    மற்ற வன்மணி மார்பத்து வயிரவான் கவசம்
    இற்றி டும்படி குற்றினன் யாவரும் இரங்க.    246
    
310 கிைளத்திடு டுந்திறல் ெவய்யவன் குற்றலுங் ேகடு
    விைளத்த சூர்மகன் தன்னுைடச் சு ைகயால் மீட்டும்
    குளத்தில் மூழ்குறக் குற்றினன் அன்னேதார் குற்றிற்
    கைளத்து வழீ்ந்தனன் கால்ெபார மறிந்தகற் பகம்ேபால்.    247
    
311  தாழ்ந்த ேசா யும் அலக்கணும் ெபருகுறத் தடந்ேதர்
    வழீ்ந்த வன்றைன விளிந்தனன் இவெனன விடுத்துத்
    தாழ்ந்த ேதார்ெபருந் தனுவிைன எடுத்துழி தன்னிற்
    சூழ்ந்த தாைனேயா ேடற்றனன் சூ யன் பைகஞன்.    248
    
312 ஏற்று ேநர்வரு சூரன்மா மதைலைய எதிர்ந்து
    ேபாற்ற லார்புகழ் வரீராக் கதன்எனும் ெபாருநன்
    காற்றினன் வந்தனன் துைணவர்கள் ெதாைலந்ததுங் கண்டான்
    சீற்றம் உள்ளுற நிமிர்ந்ெதழக குனித்தனன் சிைலைய.    249
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313 சிைலகு னித்ெதாரு பத்துநூ றயிற்கைண ெத ந்ேத
    ஒலியு ைடக்கழற் சூரன்மா மதைலேம லுய்ப்ப
    விலகி யத்ெதாைகப் பகழியால் நம்பிதன் வியன்ேதர்
    வலவ ைனத்தைல துணித்தனன் வாளிநூ றதனால்.    250
    
314 நூறு வாளியாற் சூதன்மாண் டிடுதலும் ெநாடிப்பில்
    ேவெறார் பாகைன வரீராக் கதன்நிற ீெவகுளா
    ஆறு மாமுகன் அடிநிைனந் தாயிரங் கைணயால்
    கூறு ெசய்தனன் அவுணர்ேகான் குருமணி மகுடம்.    251
    
315 உவைம நீங்கிய ஐவைகத் தாயேவற் றுருவின்
    மவுலி இற்றிடத் திருவின்றி மன்றநாண் எய்தி
    அவதி இல்லேதார் ெபருஞ்சினம் மூண்ெடழ அவுணன்
    குவடி லாமணிக் குன்றுேபால் நின்றனன் குறுகி.    252
    
316 மணியி ழந்திடும் அரவுேபால் கதி லா வான்ேபால்
    பைணயி ழந்திடுங் கற்பகப் பழுமரந் தைனப்ேபால்
    துைணம ருப்பிைன இழந்திடுந் தந்திேபால் ெதால்ைல
    அணியி ழந்திடு மகளிர்ேபால் அழகிலன் ஆனான்.    253
    
317 இற்ெறா ழிந்திடு மகுடநீத் ேதவலர் அளித்த
    கற்ைற ஒண்சுடர் மவுலிெயான் றிைனமுடி கவித்து
    ெவற்றி வரீராக் கதன்விடு சரெமலாம் விலக்கி
    மற்ற வன்சிைல துணித்தனன் வாளியா யிரத்தால்.    254
    
318 ஆடல் ெவஞ்சிைல அறுத்தலும் வயமுைட அரக்கன்
    நாடி ஓர்தனு எடுக்குமுன் நாகிளங் கதிைர
    வடீ ருந்தைள இட்டவன் விசிகமா யிரத்தால்
    பாடு ெசய்தனன் அைனயவன் தனதுேதா�ப் ப ைய.    255
    
319 மாய்ந்து மாத்ெதாைக படுதலும் வரீேனார் மணித்ேதர்
    பாய்ந்த காைலயில் இரவிமாற் றலனவன் பாணி
    ஏந்து வில்லிைன ஆயிரம் பகழியால் இறுப்ப
    ேவந்தன் மாமகன் தன்மிைச அயிெலான்று விடுத்தான்.    256
    
320 விடுத்த ேவலிைன நூேகால் ெதாடுத்தவன் வடீ்டத்
    திடத்தின் ேமற்படு வரீராக் கதனது ெத ந்து
    தடத்த ேத னும் இழிந்தைற கூவிேய தனிேபாய்
    எடுத்ெத றிந்தனன் பானுேபா பன்தனி இரதம்.    257
    
321 எறியும் எல்ைலயில் தகுவர்தங் கு சில்விண் ெணழுந்து
    ெவறிெகாள் பங்கயத் தண்ணல்முன் ெகாடுத்தேதர் ேவைலச்
    ெசறுநன் ஆவிைய உண்ெகன விடுத்தலுஞ் ெசன்று
    விறல ரக்கன்ேமற் பட்டதங் கைனயனும் வழீ்ந்தான்.    258
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322 தைரயில் வழீ்ந்திடும் வரீராக் கதன்நனி தளர்ந்தான்
    முருகன் ஆைணயாற் ேபாந்தில தவனுயிர் முன்னம்
    இரவி யம்பைக திகி யின் மறிந்துளான் எழுந்து
    ெபாருதல் வன்ைமயின் றாகிேய இைடந்துபின் ேபானான்.    259
    
323 ேபான காைலயில் ேவெறாரு ேத ைடப் புகுந்து
    பானு மாற்றலன் வணக்கிேயா�� கார்முகம் பற்றி
    ஊனும் ஆவியுங் கவர்ந்திடு சரமைழ ஓச்சி
    ஏைன வரீர்கள் தம்ைமயும் ெவல்லுமா ெறதிர்ந்தான்.    260
    
324 வரீ வந்தகன் வரீமா மேகச்சுரன் வரீ
    திரன் வரீமா மேகந்திரன் திதற்புரந் தரனாம்
    ேந  லார் இவர் ஐவருஞ் சிைலெகாடு ேநர்ந்து
    சூ  யன்பைக வன்மிைசக் கைணமைழ ெசா ந்தார்.    261
    
325 ெசா ந்து ேவறுேவ றளைவயி லாதேபார்த் ெதாழிைலப்
    பு ந்து பின்னுறச் சூர்மகன் சரங்கள்ெமய் புைதய
    வருந்தி நின்றனர் இருவர்கள் மறிந்தனர் ஒருவர்
    இ ந்து ேதர்சிைல அழிந்துெநாந் ேதகினர் இருவர்.    262
    
326   ேவறு
    சாற்றும் இத்திறம் வரீர்கள் யாஆயுந் தனிைமந்தன்
    வறீ்று வறீ்றமர் ஆடிேய ெவன்றிெகாண் டிடும்ேவைல
    ஆற்ற லின்றிமுன் பின்றிய அவுணர்தா ைனகள்முற்றும்
    நாற்றி ைசக்கணும் வந்துவந் தவைனநண் ணியவன்ேற.    263
    
327 பின்று ேசைனகள் யாைவயுந் தன்னயற் ெபயர்த்தும்வந்
    ெதான்ற ேவயிர வியம்பைக வருதலும் உதுகண்டான்
    நன்று நன்றியவன் ஆற்றலின் திறெமன நைகெசய்தான்
    என்று நந்திதன் கணத்த ல் தைலைமெபற் றிருக்கின்றான்.    264
    
328 வாைக ெமாய்ம்புைட ேமைலேயான் மாலயன் தனக்ெகட்டா
    ஏக நாயகன் திருமகன் தாளிைண இனிதுன்னி
    ஓைக யால்நனி வழுத்திேய ேபார்த்ெதாழில் உளங்ெகாண்டு
    ேசகு ெநஞ்சுைடப் பானுேகா பன்முனஞ ெசலலுற்றான்.    265
    
329 அ யும் நான்முகத் ெதாருவனுங் குனித்திட அறத்ேதவுஞ்
    சுருதி மாமைறத் ெதாகுதியுங் குனித்திடச் சுரர்ேகாவும்
    இரவி அண்ணலும் மதியமுங் குனித்திட இகலாடல்
    திருவும் ேமாடியுங் குனித்திடக் குனித்தனன் சிைலதன்ைன.    266
    
330 விைசெய டுத்திடும் ஊைதயும் வடைவயும் ெவருக்ெகாண்டு
    வைசெய டுத்திட அளக்கருந் தம்ெமாலி வறிதாகத்
    திைசெய டுத்திடும் அண்டமும் புவனமுஞ் சிைதந்ேதமா
    றிைசெய டுத்திட எடுத்தனன் சிைலயின்நாண் இைசதன்ைன.   267
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331 நாெணா லிக்ெகாடு ெவஞ்சமர் பு யேமல் நடப்பாைனக்
    காண லுற்றனன் தினகரற் சினவிய கதக்கண்ணான்
    ஏணு ைடப்ெபருங் கார்முகம் ஒன்றுேவ ெறடுத்திட்டான்
    ேசணி லத்தவர் பனித்திடக் குனித்ெதாலி ெசய்திட்டான்.   268
    
332 முன்பு திண்டிறல் வாகுவின் வாகுவின் முழக்கத்ைத
    அன்பின் நாடிய அமரர்கள் அளைவதீர் மகிழ்ெவய்திப்
    பின்பு சூ��மகன் சிைலெயாலி ேகட்டலும் ேபதுற்ேற
    இன்ப துன்பங்கள் ஒருவழிக் கண்டனம் இவெணன்றார்.    269
    
333 புகழ்ச்சி ேமலவன் குணத்ெதாலி ெசவிக்ெகாடு ெபாலிந்ேதார்கள்
    இகழ்ச்சி மிக்கவன் குணத்திைச ேகட்டலும் இரங்குற்றார்
    திகழ்ச்சி ஆரமு துண்டவர் நஞ்சமுண் ெசயல்ேபான்றார்
    மகிழச்சி ஈற்றினில் துன்புவந் தைடவேதார் வழக்கன்ேறா.    270
    
334 மாயன நான்முகன் மகபதி முதலிய வாேனார்கள்
    காயம் யாவினும் நிரந்தனர் அமர்த்ெதாழில் காண்பாராய்
    ஆய ேபாழ்தினிற் சூரபன் மாவருள் அசுேரசன்
    தூய வன்தைன ேநாக்கிேய இைனயன ெசால்கின்றான்.    271
    
335 ேகாைத ேவலினால் தாரகன் தைனயடு குகன் அல்ைல
    ஆதி ஏனமாய்ப் புவியிைனக் கிைளத்திடும் அ யல்ைல
    ேவத நான்முகத் தவன்அல்ைல விண்ணுேளார் ேவந்தல்ைல
    தூத னாகிய நீெகால்என் ெனதிர்ெபாருந் ெதாழில்வல்லாய்.    272
    
336 இைழத்த மாையயால் முற்பகற் ேபாந்தைன எங்ேகான்முன்
    பழித்தி றஞ்சில கூறிைன இளவைலப் படுத்திட்டாய்
    அழித்தி மாநகர் யான� துணர்ந்திலன் அதனாேல
    பிைழத்தி அன்ெறனின் உய்ந்திவண் வந்திடப் ெபறுவாேயா.    273
    
337 ெபாருது ெவன்றிெகாண் டுனதுயிர் நடுவனூர் புகுவிப்பன்
    சரதம் இங்கிது பிறந்திடும் அளைவயில் தழல்காலும்
    ப தி ையச்சிைற பிணித்தவன் ஒற்றைனப் படுத்தாெனன்
    ெறாருத னிப்பழி ெகாள்வதல் லாற்புகழ் உறுேவேனா.    274
    
338 முைனமு டித்தநின் துைணவைர ெவன்றன் முரட்பூதந்
    தைனய டர்த்தனன் சிந்தினன் அனிகமுந் தனிேநா�ந்த
    உைனமு டிக்குவன் உைனவிடுத் ேதாைனயும் உைலவித்ெதன்
    சினமு டிக்குவன் மகபதி தன்ைனயுஞ் சிைறெசய்ேவன்.    275
    
339 என்ற காைலயில் வரீவா கியம்புவான் எவேரனுஞ்
    ெசன்று ேபார்பு  வார்தைம ெவல்வேத திறலாகும்
    பின்று வார்தைம அடுவேத வைசயலால் பிறிதுண்ேடா
    ெவன்றி எய்துவார் உைரப்பேரா ேபார்பு  விைரந்ெதன்றான்.    276
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340   ேவறு
    என்னு மாத்திரத் திரவியம் பைகஞன்ஈ ைரந்து
    ெபான்ென டுங்கைண எடுத்துவார் சிைலயிைடப் பூட்டி
    மின்னு வாெமன விடுத்தலும் வரீனும் விைரவில்
    அன்ன ஈைரந்து வாளிெதாட் டவற்றிைன அறுத்தான்.    277
    
341 ஆறு நாலுெவம் பகழியும் அறுத்தபின் அறிஞன்
    நூறு வாளிகள் விடுத்தலும் வந்தது ேநாக்கி
    வறீும் அத்ெதாைகச் சரங்கள்விட் டைவயிைட வடீ்டி
    ஈறி லான்மகன் மீதிலா யிரங்கைண எய்தான்.    278
    
342 ஆயி ரங்கைண தூண்டிமற் றவற்றிைன அறுத்துத்
    தூய வன்பதி னாயிரஞ் சுடுசரந் துரப்பத்
    தீயன் அத்ெதாைக வாளியால அங்கைவ சிந்தி
    ஏெய னக்ெகாடும் பகழிநூ றாயிரம் எய்தான்.    279
    
343 உய்த்த வாளிநூ றாயிரந் தன்ைனயும் உரேவான்
    அத்ெதா ைகப்படு பல்லவந் தூண்டிேய அறுத்துப்
    பத்து நூற்றின்ேமல் ஆயிரம் ெபற்றிடும் பகழி
    ெமய்த்த ழற்கதிர் இரவியம் பைகஞன்ேமல் விடுத்தன்.    280
    
344 விடுத்த வாளிையப் பத்துநூ றாயிரம் விசிகந்
    ெதாடுத்து மாற்றிேய சூரபன் மாவருள் ேதான்றல்
    எடுத்து நூறுநூ றாயிரம் புங்கவம் ஏவ
    ெநாடிப்பில் வடீ்டினன் அைனயன சிலீமுகம் நூக்கி.    281
    
345 வஞ்ச ேனவிைன மாற்றிேய எம்பிரான் மதைல
    ெசஞ்ச வாளிநூ றாயிர ேகாடிகள் ெசலுத்தக்
    கஞ்ச மாமகள் உயிர்த்திடு திருமகன் கணிப்பில்
    புஞ்ச வார்கைண இறுதிநாள் முகிெலனப் ெபாழிந்தான்.    282
    
346 பார்ம ைறந்தன திைசெயலாம் மைறந்தன படர்முந்
    நீர்ம ைறந்தன குலகி  மைறந்தன நிலவுங்
    கார்ம ைறந்தன ககனமும் மைறந்தன கதிேரான்
    ேதர்ம ைறந்தன இருவர்தங் கைணமைழ ெசறிய.    283
    
347 பா  வட்டமும் மாதிர வட்டமும பரைவ
    வா  வட்டமும் ேநமியின் வட்டமும் மலிவான்
    மூ  வட்டமும் அண்டத்தின் வட்டமும் முடுகிச்
    சா  வட்டமாய்த் தி வன அைனயவர் தடந்ேதர்.    284
    
348 மாறில் வாளிகள் முைறமுைற ெசா தலான் மைறவர்
    ஈறு ெசய்தைவ அகற்றுழித் ேதான்றுவர் இைமப்பில்
    ேவறு ேவறதாய் இத்திறம் நிகழ்த்திடும் வரீர்
    சூைற ேபாலமர் ஆடினர் உலெகலாஞ் சுற்றி.    285
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349 இரவி வானவன் தனதுதிண் ேத னும் ஈ��க்கும்
    புரவி மீதினும் உடுபதி மானத்தும் புறஞ்குழ்
    க கள் மீதினும் விண்ணுலா அமரர்தங் கண்ணும்
    ெபாருவி லாளியர் விடுகைண சிதறிேய ேபாமால்.    286
    
350 ெசங்கண் வரீர்கள் இருவரும் ெபாருவதித் திைசெயன்
    றங்கு நாட  தவர்விடும் பகழிகள் அனந்தம்
    மங்குல் வாெனலாம் நிரந்தன மிைசயினும் வருமால்
    இஙகு நிற்க  ெதமக்ெகன ஓடினர் இைமேயா��.    287
    
351 புடவி கீழ்வன அண்டங்கள் துைளப்பன புறத்திற்
    கடெலா ேரைழயும் பருகுவ புவனங்கள் கடப்ப
    அடலின் ேமதக்க யாவருந் தடுத்திடற் க ய
    வடைவ நாைவயுந் துணிப்பன அவர்விடும் வாளி.    288
    
352 இகல்க டந்திடு திண்டிறல் வாகுவும் இரவிப்
    பைகயும் ஆற்றிய ெபருஞ்சமர் வலிையயார் பகர்வார்
    மிகுதி ெகாண்டபல் கைணமைழ உலப்புறா விடுப்பத்
    திகி  யம்பைட ேபான்றன அைனயர்ைகச் சிைலகள்.    289
    
353 ெவய்ய வன்றைனத் தைளயிடும் ெவய்யவன் விறலார்
    துய்ய ெமாய்ம்பினான் விடுசர மா ையத் ெதாைலத்துக்
    ைகயி ருந்திடு கார்முகம் ஒன்ைறயுங் கடிதின்
    ஐயி ரண்டுநூ றயிற்கைண யால்அறுத் தா��த்தான்.    290
    
354 ஆர்த்த காைலயில் வரீவா குப்ெபயர் அறிஞன்
    ேபர்த்தும் ஓர்தனு வாங்கிேய ெபருஞ்சினம் பிடித்துச்
    சூர்த்த ெவங்கைண ஆயிரம் விைரவினில் தூண்டி
    மூர்த்த ெமான்றினில் அவுணன்ஏந் தியசிைல மு த்தான்.    291

355 மு த்த காைலயின் அவுணர்ேகான் ஆற்றவும் முனிந்து
    கரத்தின் மற்ெறாரு சிைலகுனித் தாயிரங் கைணகள்
    உரத்தின் நம்பியும் அணங்குற விடுத்தலும் ஒேரழ்
    சரத்தி னாலவன் தனிப்ெபரு மவுலிையச் சாய்த்தான்.    292
    
356 வாய்த்த பன்மணி குயிற்றிய கனகமா மவுலி
    சாய்த்த காைலயின் ேவெறாரு கதிர்முடி தன்ைன
    ஏத்தல் சான்றிடு சூர்மகன் புைனயுமா ெறடுத்தான்
    பூத்த ெசங்கதி ரவைனமுன் பிடித்தவா ேபால.    293
    
357 எடுத்த ெபான்முடி ெசன்னியிற் கவித்தனன் இதன்முன்
    வடித்த ெவங்கைண ஆயிரந் தூண்டிமற் றவன்ேமல்
    அடித்த சாலிைக சிந்தினன் சிந்திய அளவில்
    நடித்து நல்லறம் பாடின ப தியும் நைகத்தான்.    294
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358 நிருதர் ேபாற்றிடு சூர்மகன் ஆயிர ெநடுங்ேகால்
    சுருதி நாயகன் இளவல்தன் நுதலிைடத துரப்பக்
    குருதிநீ ருண்டு குழுெவாடுந் ேதான்றுவ குணபால்
    ப தி வானவன் இளங்கதிர் வி ந்ெதழும் ப சின்.    295
    
359 ெநற்றி மீதுேகால் ஆயிரம் படுதலும் நிைறயில்
    சற்று நீங்கிலன் தன்வலி சுருங்கிலன் தக்ேகான்
    பற்றிஅங் ைகயால் பறித்தைவ வசீினன் பைகஞன்
    ெகாற்ற ெவய்யேகால் விளிவின்றி நின்றிடுங் ெகால்ேலா.    296
    
360 சகத்ைத நல்கிய அறுமுகற் கிளவல்அத் தகுவன்
    முகத்தின் ஆயிரம் அகலத்தின் ஆயிரம் ெமாய்ம்பின்
    அகத்தின் ஆயிரங் கரங்களின் ஆயிர மாக
    மிைகத்த ெவங்கைண ெத ந்ெதாரு ெதாைடயினில் விடுத்தான்   297
    
361 விட்ட வாளிகள் சூர்மகன் அவயவம் விரவிப்
    பட்டு மூழ்கலும் அவசமாய்த் தளர்ந்தனன் பாணி
    ெநட்டி ருஞ்சிைல ஊற்றமாய் வறியனாய் நின்றான்
    ெதாட்ட ெதண்கயத் தூறிேமல் எழுந்தது ேசா .    298
    
362 வந்து வந்ெதழு குருதிநீர் முழுதுடன் மைறப்பப்
    புந்தி தன்னிைடச் சீற்றமும் மூண்ெடழப் ெபாலிவான்
    ெசந்த ழற்பிழம் பாலுயா� குன்ெறனத் திகழ்ந்தான்
    அந்தி ேமற்றிைச எழிலியின் வண்ணமு மானான்.    299
    
363 ஆன ேபாழ்தினில அவுணமாத் தைலவர்கள் யாரும்
    பானு மாற்றலன் ெபாருவலி இன்ைமையப் பாராச்
    ேசைன நாற்ெபரும் பரைவயி ேனாடுமுன் ெசன்று
    மான ேவற்பைட வரீவா குவின்புைட வைளத்தார்.    300

364 இைலபி றங்கிய சூலம்விட் ேடறுதண் ெடழுவம்
    உைலபி றங்கிய கணிச்சிேந மிப்பைட ஓங்கும்
    சிைலபி றங்கிய பகழிகள் வரீன்ேமற் ெசலுத்தி
    மைலபி றங்கிய இரவிசூழ் திமிெரன மைறத்தார்.    301
    
365 ேவறு
    ெதாைடக்கலன் நிலவு மார்பில் ெதால்அசு ேரசர் ெகாண்ட
    பைடக்கல மான ெவல்லாம் விடுத்தலுந் தனது பாணி
    இைடக்கலந் திருந்த வார்விற் குனித்தனன் இடுக்கட் பட்ேடார்
    அைடக்கலம் புகுதும் ெவௗ�ளி அருவைர அளித்த அண்ணல்.    302
    
366 ஆயிர ேகாடி ேகாடி அடுசரந் ெதாைடெயான் றாக
    மாயிரும் புயத்து வள்ளல் வல்ைலயின் வலிது தூண்டித்
    தீயவர் உடன்று விட்ட பைடெயலாஞ் சிந்த லுற்றான்
    பாயிருட் படலங் கீறுஞ் ெசங்கதிர்ப் ப தி ேயேபால்.    303
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367 அவுணர்கள் யாருமுய்த்த அடுபைட மா  சிந்திக்
    குவவுறு விசயத் ேதாளான் ெகாடுஞ்சரம் அனந்த ேகாடி
    தவறில வாக உய்த்துத் தகுவர்தந் தாைன முற்றும்
    உவ யுண் வடைவ ேபால ஒல்ைலயின் முடிக்க லுற்றான்.    304
    
368 ேதாலிைன அறுக்கும் வாைளத் துணித்திடுஞ் ேசாதி வில்லின்
    காலிைன அறுக்கும் ெவய்ய கணிச்சிைய அறுக்கும் வசீுங்
    ேகாலிைன அறுக்கும் ேநமிக் ெகாடும்பைட அறுக்குங் காமர்
    ேவலிைன அறுக்கும் அம்மா விடைலதன் வரீ வாளி.    305
    
369   ேவறு
    உரந்துணிக்குங் கவசமிடும் உரந்துணிக்கும் 
           புயந்துணிக்கும் ஒன்ன லார்தங்,
    கரந்துணிக்கும் அடல்பு ேமா கரந்துணிக்குங் 
           கழல் துணிக்குங் கணிச்சி ைகத்ேதா,
    மரந்துணிக்குங் குனித்தெகாடு மரந்துணிக்கும் 
           வாய்துணிக்கும் மவுலி தாங்குஞ்,
    சிரந்துணிக்கும் எறிந்திடும்வச் சிரந்துணிக்கும் 
           உரேவான்றன் ெசங்ைக வாளி.    306

370 கதமறுக்கும் வதமறுக்குந் தூங்குபுைழக் 
        ைகயறுக்குங் கேபாலத் தூறும்,
    மதமறுக்கும் நுதலறுக்கும் வாயறுக்குஞ் 
        ெசவியறுக்கும் வயிரக் ேகாட்டின்,
    விதமறுக்கும் வாலறுக்கும் ேமய்யறுக்குந் 
         தைலயறுக்கும் ேவழஞ் ெசல்லும்,
    பரமறுக்கும் முரணறுக்கும் அரண்அறுக்கும் 
         வரீன்விடு பகழி மா .    307
    
371 ஆரறுக்குஞ் சகடறுக்கும் அச்சறுக்கும் 
           ெநடுந்துவசம் அறுக்குந்ேத ன்,
    பாரறுக்குங் கூம்பறுக்கும் பாகறுக்கும் 
           அங்கணுறும் பதகர் ஆவி,
    ேவரறுக்கும் ஆடியறுக்கும் வி தருெகாய்
            யுைளயறுக்கும் விளங்குஞ் ெசம்ெபான்,
    தாரறுக்கும் புரவிகளின் தைலயறுக்கும் 
            நிைலயறுக்குஞ் சரங்கள் மன்ேனா.    308
    
372 காேனாடும் வைரேயாடுங் கைரேயாடுந் 
          திைரேயாடுங் கழியிேனாடும்,
    மீேனாடுங் கடேலாடும் விைசேயாடுந் 
          திைசேயாடும் ேமகேமாடும்,
    வாேனாடும் நிலேனாடும் இருகதி ன்
          மருங்ேகாடும் வாளத்ேதாடும்,
    ேதேனாடும் பூந்தாரான் சிைலேயாடும் 
          ெநடுமபகழி சிந்துஞ்ெசன்னி.    309
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373   ேவறு
    பாயிரும் புனல்ேபால் ஓடிப் படிெயனப் பரந்து நீடித்
    ேதயுவின் திறல்ேமல் ெகாண்டு ேசெணன முடிவின் றாகி
    வாயுவின் விைரந்து ெசன்று வள்ளல்ைக வாளி ஒவ்ெவான்
    றாயிர ேகாடி ெசன்னி அறுக்கினும் ெவறுக்கி லாேவ.    310
    
374 வரந்தனில் தைமைம சான்ற ஒருசில மான வரீர்
    சிரந்தைனத் துணித்துக் ெகாண்டு சீர்ெகழு சூரன் ைவகும்
    புரந்தனிற் ெகாடுேபாய் அன்னார் ெபாற்ெறாடி மடந்ைத மார்தங்
    கரந்தனின் உகுத்துச் ெசல்லுங் கந்தனுக் கிளவல் வாளி.    311
    
375 புரண்டன வயவர் யாக்ைக ெபாழிந்தன குருதித் தாைர
    உருண்டன மான்ேதர் ஆழி உலவின வலவுங் கூளி
    திரண்டன குணங்கர் ஈட்டஞ் ெசறித்ன ேசனம் பிள்ைள
    இருண்டன திைசகள் முற்றும் இ ந்தன ஒழிந்த தாைன.    312
    
376 பட்டன புரவிப் பந்தி படிந்தன முடிந்த ேவழங்
    ெகட்டனர் அவுணர் யாருங் கிடந்தன ஒடிந்த திண்ேடர்
    அட்டனன் ஒருவன் நின்றான் அகலிரு விசும்ைப வலேல
    ெதாட்டன பிணத்தின் ெபாம்மல் ேசா யா ெறாழுகிற் றன்ேற.    313
    
377 பாய்ந்திடு குருதி நீத்தம் படர்ந்தது புகுந்து ெபௗவஞ்
    ேசர்ந்தது சுறவு மாந்திச் ெசருக்கிய திறேலான் அம்பால்
    வநீ்திடும் ஆவி விடுத்தனர் ெசன்று தந்தாள்
    ஓய்ந்தனர் நடுவன் தூதர் ஒழிந்தன கழிந்த பூசல்.    314
    
378 சிந்திய அவுணர் தாைனச் ெசய்தியும் ப திக் கூற்றன்
    ெநாந்தனன் தமியன் நின்ற தன்ைமயும் ேநாக்கி ேநாக்கி
    நந்தம தண்ணல் தன்பால் நண்ணுதும் என்னா மீண்டு
    வந்தன முந்து சாய்ந்த வயப்ெபரும் பூத ெவௗ�ளம்.    315
    
379 இ ந்திடு பூத வரீ யாவரும் மீண்டார் நின்று
    வருந்திய தைலவர் ெதால்ைல வன்மிடல் ெபற்றார் அங்கண்
    அருந்துயர் உழந்து வழீ்ந்தார் ஆவிேயா ெடழுந்தார் இன்ேனார்
    ெபாருந்தனி வரீ வாகுப் புைடயுற வைளந்து புக்கார்.    316
    
380 அங்கது ேபாழ்து தன்னின் அயர்வுயிர்த் துணர்வு ேதான்றச்
    ெசங்கதி ேராைனச் சீறுஞ் ேசவகன் சுற்று ேநாக்கிச்
    சங்ைகயின் நிமிர்ந்த ெகாள்ைகத் தன்ெபருஞ் ேசைன காணான்
    கங்கமுங் கழுகும் ஆர்க்குங் கேளபரச் சூழல் கண்டான்.    317
    
381 ேநருறு தனிவில் லாளி நின்றது ேநாக்கி நம்பால்
    சாருறும் அனிக ெமல்லாந் தடிந்தனன் இவெனன் றுன்னி
    ஆ ைட யடஙகிற் றம்மா ஆண்ைமக்கும் அவதி யுண்ேடா
    வரீன்மற் றிவேன அல்லால் ேவறிைல ேபாலு ெமன்றான்.    318
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382 இைனயன வியந்து பின்னும் என்ெனதிர் ெபாருத வரீர்
    அைனவரும் விளிந்ேதார் அன்றி அடல்வலி பைடத்ேதார் இல்ைல
    குனிசிைல ஒருவன் நின்றான் ெகாற்றமுற் றிடுவன் அம்மா
    தினகரன் பைகஞன் ஆற்றல் சீ து சீ  ெதன்றான்.    319
    
383 கன்னெலான் றளைவ தன்னில் கந்தேவள் ஒற்றன் யாக்ைக
    சின்னபின் னங்களாகச் ெசய்குவன் ெசய்தி ேடேனல்
    பின்னுயிர் வாழ்க்ைக ேவண்ேடன் யான்பிறந் ேதனுமல்ேலன்
    என்ெனாரு சிைலயும் யானும் எ யிைடப் புகுவ ெனன்றான்.    320
    
384 வஞ்சினம் இைனய கூறி மாதிரக் கிழவன் ைமந்தன்
    ெநஞ்சினில் ெவகுளித் தீயும் மானமும் நீடி ஓங்க
    எஞ்சலில் ஈசன் முன்னம் ஏகிய ெகாடுநஞ ெசன்னச்
    ெசஞ்சிைல வரீன் முன்னந் ேதெராடுஞ் ெசன்று ேசர்ந்தான்.    321
    
385 ைகத்தலத் திருந்த ெதால்ைலக் கார்முகம் வைளய வாங்கி
    முத்தைலப் பகழி அங்ேகா ராயிரம் விடுப்ப ெமாய்ம்பன்
    அத்திறத் தியன்ற வாளி ஆயிரஞ் சிைலயிற் பூட்டி
    உய்த்தனன் அறுத்துப் பின்னு ெமாராயிரஞ் சரங்கள் விட்டான்.   322
    
386 அற்றது ெத ந்து தீேயான் ஆயிரம் விசிகந் தூண்டி
    மற்றைவ விலக்கிப் பின்னும் வாளிேயார் அயுதந் ெதாட்டுக்
    ெகாற்றவன் ேதரும் பாகுங் குரகதக் குழுவு மாயச்
    ெசற்றனன் அதைன ேநாக்கிச் ேசணுளார் அலக்கண் உற்றார்.    323
    
387 வில்ெலாடும் வரீ வாகு ேவெறாரு ேதா�ேமற் பாய்ந்து
    வல்லிதின் நூற்று நூறு வாளிகள் துரந்து ெவய்ேயான்
    சில்லியந் ேதரும் மாவும் வலவனுஞ் சிைலயும் வழீப்
    பல்லிருந் துண்டஞ் ெசய்தான் விண்ணவர் பண்ைண ஆர்ப்ப.    324
    
388 பூங்கழல் மிழற்ற ேவேறார் ெபான்னவாந் ேத ன் மீப்ேபாய்
    ஆங்ெகாரு சாபம் பற்றி அவுணன்றன் ெசவியின் காறும்
    வாங்கினன் ஏழு நூறு வச்சிரப் பகழி பூட்டி
    ஓங்கலம் புயத்து வரீன் உரத்திைடப் புகவுய்த் தார்த்தான்.    325
    
389 ஆகத்திற் பகழி பாய அறுமுகன் தூதன் முன்னஞ்
    ேசாகத்ைத உணர்கி லாேதான் துயரத்தின் சுைவயுங் கண்டு
    மாகத்தில் இரவி தன்ைன வன்சிைற பிணித்ேதான் ெசன்னி
    காகத்துக் கிடுவன் என்னா ெவகுண்டனன் காலன் ேபால்வான்.    326
    
390 கறுத்திடு வரீன் சூேரழ் கங்கபத் திரங்கள் ஏவி
    அறுத்தனன் சிைலையப் பின்னும் ஆயிரம் பகழி தூண்டி
    ெநாறிற்ப  இரதந் தன்ைன நூறினன் நூறு ேகாலான்
    மறுத்ெததிர் ெபாருத தீேயான் மருமத்ைத வாயில் ெசய்தான்.    327
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391 வருந்திலன் அதற்கு ைமந்தன் வயினுறும் இரத ெமான்றின்
    விைரந்துடன் புகலும் வரீன் விசிகமா யிரத்ைதத் தூண்டி
    உரந்திறந் திட்ட வாற்றால் ஓச்சிேய புறத்தில் தூங்கும்
    அரந்திகழ் பகழத் தூணி துணிபட அறுத்தான் அன்ேற.    328
    
392 தூவுறு பகழி தூர்க்குந் தூணியிற் றிடலும் ேநமிக்
    காவலன் தனயன் அம்மா கார்முகம் விஞ்ைச தன்னால்
    ேமலவன் ெவன்றி ேகாடல் அ ெதனா விைனய முன்னித்
    ேதவர்ேத வுதவு ேமாகப் பைடயிைனச் ெசங்ைக ெகாண்டான்.    329
    
393 சிந்தைன கவரும் ேமாகத் தீப்பைட அவுணன் ெசங்ைக
    வந்திட அைனய ேபாழ்தின் மனத்தினால் வழிபா டாற்றி
    ெவந்திறல் அனிகத் ேதாடு ேமவலன் தன்ைன எய்திப்
    புந்திைய அழித்து வடீ்டி வருெகனப் புகன்று விட்டான்.    330
    
394 விட்டிடு ேமாக ெமன்னும் வியன்பைட ெவகுளி வஙீ்கித்
    தட்டுைட ெநடுந்ேதர் ெவய்ேயான் தன்ெபருஞ் சுடர்கள் மாற்றி
    ெநட்டிருட் படைல வசீி நிரந்தபல் லுயிரும் அஞ்சி
    உட்ெடௗ� வகன்று மாழ்க ஒல்ெலனப் ெபயர்ந்த தன்ேற.    331
    
395 ெபயர்ந்திடு ேமாக நாமப் ெபரும்பைட ஊக்க ேநாகதித்
    துயர்ந்தனர் ெவருவி ஆற்றத் துளங்கினர் துணுக்ெகன் றுள்ளம்
    அயர்ந்தனர் பூதர் யாரும் மவ்வவர் தைலவ ராேனார்
    சயந்தைன இழந்து நின்று சாம்பினர் ேதம்பு கின்றார்.    332
    
396 ேவறு
    ேமாகப் பைடேச றலுமுந் ெததிர்மா
    ேறகப் பைடெயான் ைறயுேம வுகிலார்
    ேசகப் பைடயத் ெதாைடசிந் தினரால்
    மாகப் பைடெமாய்ம் புைடவள் ளல்பிேனார்.    333
    
397 அந்தத் திறல்ெவம் பைடயாற் றலுடன்
    வந்துற் றுழிேம லவன்மற் றிதுதான்
    எந்தப் பைடயால் அழிெவய் துெமனாச்
    சிந்தித் தனன்ேவ ெறாருெசய் ைகயிலான்.    334
    
398 ஒன்றா முதேலான் இைவயுன் னுதலும்
    அன்றா லம்வருந் திறனா ெமனேவ
    ெசன்றார் உணர்வுஞ் சிைதவித் ததுேபார்
    ெவன்றார் புகழ்ேமா கவியன் பைடேய.    335
    
399 இலக்கத் துடன்எண் மரும்ஏ ைனயரும்
    அலக்கத் துடன்வழீ்ந் தனர்மாற் றலரூர்
    கலக்குற் றிடுகா ைளகருத் தழியா
    நிலக்கட் படுகந் ெதனநின் றனனால்.    336
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400 நிற்கும் ெபாழுதத் தினின்நீ டகல்வா
    னற்கும் ப திப் பைகயங் கதுகண்
    ெடற்கின் ெறதிரா யினர்யா வருளார்
    நற்குன் னினன்என் றுநைகத் தனேன.    337
    
401 புகழுற் றிடுேம லவர்புந் தியின்மா
    றிகழுற் றிடுெபற் றிெத ந் தவுணன்
    மகிழுற் றுநைகத் துவயம் புைனயா
    நிகழுற் றிடுசீ ெராடுநின் றனேன.    338
    
402 மல்வன் ைமெகாள்ெமாய்ம் பனுமற் றவருந்
    ெதால்வன் ைமயிலா துடல்ேசார்ந் தனரால்
    வில்வன் ைமயினால் இவர்வ ீடுறேவ
    ெகால்வன் கடிெதன் றுகுறித் தனேன.    339
    
403 வ கின் றவில்வாங் கினன்வா லுணர்வு
    தி கின் றவன்ேமற் சிைலவ ீரர்கள்ேமல்
    வி கின் றகணப் பைடேமல் விசிகஞ
    ெசா கின் றனன்யாக் ைகதுைளத் தனேன.    340
    
404 ஆங்கா கியேவ ைலயில்ஆ றுமுகன்
    பாங்காம் விறேலா ெனாடுபா டர்கள்
    நீங்கா மருள்மால் ெகாடுேந ரலனால்
    தீங்கா யினதன் ைமெத ந் தனேன.    341
    
405 ெத ந்தான் முகமா ெறாடுேசர்ந் துயிர்ேதா
    றிருந்தார் அருள்ெசய் திடுெமம் ெபருமான்
    விைரந்தாங் ெகார்அேமா கவியன் பைடையப்
    பு ந்தான் அதேனா டுபுகன் றிடுவான்.    342
    
406 நன்ேற ெதௗ�வுற் ெறமர்நண் ணும்வைக
    நின்ேற திலன்விட் டெநடும் பைடபாற்
    ெசன்ேற அதன்வன் ைமசிைதத் திவண்நீ
    ெவன்ேற வருெகன் றுவிடுத் தனேன.    343
    
407 ஏண்ெகாண் டசிவன் மகேன வுபைட
    ேசண்ெகாண் டுபடா�ந் திருள்சிந் ைதயராய்த்
    தூண்ெகாண் டிடுேதா ளவர்துன் னியேதார்
    மாண்ெகாண் டெசருக் களம்வந் ததுேவ.    344
    
408 மிடல்ெகாண் டவேமா கவியன் பைடெசன்
    றிடுகின் றுழிெவய் யவேன வுபைட
    அடல்ெகாண் டிடும்வ ீராகத் தில்இருள்
    உைடயும் படிவல் ைலயிேனா டியதால்.    345
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409 அைசெகாண் டவுடுத் திரளா னெவலாம்
    மிைசெகாண் டவினன் வரேவ கியேபால்
    திைசெகாண் டிடுநம் மவர்ேச ைனெயாரீஇ
    விைசெகாண் டவுணன் பைடமீண் டதுேவ.    346
    
410 ேமாகத் தனிெவம் பைடெமாய்ம் பிலதாய்
    ஏகத் திறல்வா குவும்ஏ ைனயரும்
    ஆகத் தினின்ைம யல்அகன் றமலன்
    வாைகப் பைடகண் டுமகிழ்ந் தனேர.    347
    
411 அழலுற் றதுேபா லஅகல் மணியின்
    நிழலுற் றிடுேதர் மிைசநின் றவனும்
    எழலுற் றிடுவ ீரர்கள்யா வர்களுந்
    ெதாழலுற் றனர்நின் றுதுதித் தனேர.    348
    
412 ெசயிர்ெகாண் டகருத் ெதாடுெசற் றலர்தம்
    உயிர்ெகாண் டிடுேவான் பைடயூற் றெமலாம்
    அயிர்ெகாண் டிடஅட் டதன்ஆற் றல்ெதரீஇ
    மயிர்ெகாண் டெபாடிப் ெபாடுவாழ்த் தினரால்.    349
    
413 தீேயான் பைடெசய் தெசயற் ைகயில்யாம்
    மாேயா மருெளன் ைகயகத் தைடயா
    வாேயா டுைரவ ீரமறுத் தனராய்
    ஏேயா ெவனெவௗ� கினர்யா வருேம.    350
    
414 அண்டா தவனால் எம்மகத் திலிருள்
    உண்டா கியதன் ைமயுணர்ந் தறிவன்
    விண்டா னுறஇப் பைடவிட் டனெனன்
    ெறண்டா வுமுளத் திைடெயண் ணினரால்.    351
    

415 முந்நாள் ெகனுெமாய்ம் புளமூர்த் திதைன
    உன்னா அருள்நீர் ைமயுளத் தைடயா
    அன்னார் ெதாழுேதத் தினர்அத் துைணயின்
    மின்னா ெமனஅப் பைடமீண் டதுேவ.    352
    
416 மீண்டுற் றவேமா கவியன் பைடேபாய்த்
    தூண்டுற் றகுகன் புைடதுன் னியதால்
    ஆண்டுற் றிடும்வ ீரர்கள்அண் டலன்ேமல்
    மூண்டுற் றிடுபூ சல்முயன் றனேர.    353
    
417 ஆங்குற் றிடுகா ைலயடுந் திறலின்
    பாங்குற் றிடுெமாய்ம் புபைடத் துைடேயான்
    நீங்கற் கருமா னமும்நீள் சினமும்
    ஓங்குற் ெறழவின் னைதயுன் னினேன.    354
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418 அந்ேந ரலன்ஈண் ெடாரடற் பைடயான்
    முன்ேன மயல்ெசய் தமுரண் ெதாைலய
    இன்ேன அடுேவன் எனஎண் ணமுறாக்
    ெகான்ேன அரன்மாப் பைடெகாண் டனேன.    355
    
419 அங்கத் துைணகண் டனன்அவ் வசுரன்
    எங்கட் கிைறவன் பைடஏ கியதும்
    ெவங்கட் படுதன் பைடமீண் டதுவுஞ்
    ெசங்கட் டிறல்அண் ணல்ெசயற் ைகயுேம.    356
    
420 ேவறு
    இம்ெமனச் சூர்மகன் இவற்ைற ேநாக்குறா
    விம்மிதம் எய்தினன் வரீ ெமாய்ம்புைடச்
    ெசம்மைல எதிர்ந்திலன் ெசருக்கு நீத்தனன்
    ைகம்மிகு துய னன் கருதல் ேமயினான்.    357
    
421 இவ்விைட ஒன்னலர் எண்ணம் யாைவயும்
    வவ்வினன் மாநில வைரப்பின் வடீ்டினன்
    உய்வைக ெபற்றுடன் உணர்ந்து ேதான்றினார்
    ெசய்வெதன் ஐயேகா கடவுள் ெசய்ைகேய.    358
    
422 எடுத்தனன் மாற்றலன் இைறவன் மாப்பைட
    ெதாடுத்திடு வான்எனில் துன்னி என்னுயிர்
    படுத்திடும் யானது ப த்து வந்திலன்
    விடுத்துடன் அப்பைட விலக்கும் வண்ணேம.    359
    
423 ெவன்றிடல் அ தினி வரீ வாகுைவச்
    ெசன்றனன் முதுநகர்த் ெதய்வ தப்பைட
    மன்றவுந் தந்திவன் வன்ைம மாற்றுவன்
    நின்றிடல் பழுெதன ெநஞ்சில் உன்னினான்.    360
    
424 அயன்மகன் மதைலேசய் அருவ மாகிேய
    வியன்மிகு தனதுேதர் விடுத்து விண்ெணழஇீப்
    பயனறு முகிெலனப் படர்ந்து வல்ைலயின்
    நயனுறு கடிமதில் நகருட் ேபாயினான்.    361
    
425 ெகாற்றவன் மைறந்தகல் ெகாள்ைக காண்டலுஞ்
    சுற்றுறு தானவர் ெதாைலந்து ேபாயினா��
    அற்றது ெத ந்திடும் அமரர் யாவரும்
    ெவற்றிஇன் ெறமெதன விளம்பி ஆர்த்தனர்.    362
    
426 மாையயின் அருவமாய் வஞ்சன் மாநகர்
    ேபாயினன் காைலேய புகுவன் ேபார்க்கினி
    ஆயவன் தைனவிைரந் தடுதி என்றுபூத்
    தூயினர் வரீன்ேமற் சுரர்கள் யாவரும்.    363
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427 தினகரன் மாற்றலன் ெசம்ெபாற் ேறெராரீஇ
    இைனவுடன் அருவமாய் இ ந்து ேபாதைல
    விைனயெமா ேடா��வுறா வரீன் நின்றனன்
    முனிெவாடு பிைழபடு மூ  யாைனேபால்.    364
   
428 விண்டிடு சூர்மகன் ெவருவி ெவந்நிடல்
    கண்டனர் துைணவருங் கணத்தின் வரீருந்
    திண்டிறல் இழந்தனன் தீயன் பற்றிநாங்
    ெகாண்டைண வாெமனக் கூறல் ேமயினார்.    365
    
429 என்பது விளம்பிேய யாரும் ஆர்ப்ெபாடு
    துன்புறும் அவுணைனத் ெதாடா�ந்து பற்றுவான்
    முன்ெபாடு முயறலுந் ெத ந்த ெமாய்ம்பினான்
    தன்புைட ேயார்க்கிது சாற்றல் ேமயினான்.    366
    
430 ேபடியர் சிறுெதாழில் ேபணி உள்ெவரீஇ
    ஓடினன் ேபாகிய ஒன்ன லான்றைன
    நாடிநாம் அடுவது நலத்தின் பாலேதா
    சாடுவன் இனிவ ற் சரதம் யாெனன்றான்.    367
    
431 என்றிைவ வள்ளலும் இயம்ப யாவரும்
    நன்ெறன இைசத்தலும் அவற்ைற நாடிேய
    குன்றுறழ் புயத்துைண ெகாட்டிக் குப்புறஇீ
    ெவன்றிெகாள் பா ட ெவௗ�ளம் ஆர்த்தேவ.    368
    
432 முற்றிய தமர்இனி முயல்வ தில்ைலயால்
    ெசற்றலன் ஓடினன் திரும்பும் வரீனும்
    நிற்றிலன் இனிெயன நிைனந்து நீங்குவான்
    உற்றன னாெமன இரவி ேயாடினான்.    369
    
433 ெசந்திரு மதுமலர் ெசறியப் பூத்துழ
    முந்துறு நித்திலம் முழுது ெமாய்த்ெதன
    அந்தர முழுவதும் அைடந்த ெசக்க ல்
    சுந்தர உடுநிைர பலந் ேதான்றிய.    370
    
434 குண்டுநீர்க் கனெலாடு குலாவி மாதுளத்
    ெதண்டகு தமியைர இகலி மாமதி
    பண்டுள முனிவரர் பரமன் ேமல்விடு
    ெவண்டைல யாெமன விண்ணில் ேதான்றினான்.    371
    
435 இத்துைண ேவைலயில் இலக்கத் ெதண்மராம்
    ெமய்த்துைண யார்களும் ெவய்ய பூதரும்
    அத்துைணப் பைடகளும் அயலிற் ெசன்றிட
    ெமாய்த்துைண விறலுைட ெமாய்ம்பன் மீண்டனன்.    372
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436 அந்தமில் கயிைலைய அருளிற் ேபாற்றிடு
    நந்திதன் கணத்த ன் நாத னாகிேயான்
    விந்ைதெகாள் ெசருநிலம் ஒருவி மீண்டுேபாய்க்
    கந்தேவள் பாசைறக் கண்ணுள் நண்ணினான்.    373
    
437 நண்ணிய திறலினான் நான்மு கன்முதற்
    புண்ணிய ேமலவர் ேபாற்ற ஆண்டுறு
    கண்ணுதல் அருள்பு  கந்தன் முன்புேபாய்த்
    துண்ெணன வணங்கினன் துைணவர் தம்ெமாடும்.    374
    
438 வணங்கினன் எழுந்துபின் வள்ளல் ேதா�ந்திட
    இணங்கலன் தன்மகன் எதிர்ந்து ேபார்ெசயா
    அணங்குடன் இ ந்ததும் அைனத்துஞ் ெசப்பலுங்
    கணங்களின் முதல்வன்ேமற் கருைண ஆற்றினான்.    375
    
439 நல்லருள் பு ந்தபின் நம்பி இப்பகல்
    ெதால்லமர் உழத்தலின் துன்பங் கூர்ந்துளாய்
    எல்லிது ெபாழுதுநின் இருக்ைக தன்னிைடச்
    ெசல்லுதி துைணவேரா ெடன்று ெசப்பினான்.    376
    
440 ெசப்பலும் விைடெகாடு ெசம்மல் பின்னவர்
    ெமய்ப்படு பா டம் விரவச் ெசன்ெறாராய்
    ஒப்பருந் தனதுேபர் உைறயுள் ைவகினான்
    துப்புறு தாைனகள் ெதான்ைம ேபாலுற.    377
    
441 ேசயவன் விடுத்திடு ேசைன பாசைற
    ேபாயதும் இருந்ததும் புகலுற் றாம்இனி
    மாயிரு வளங்ெகழு மேகந்தி ரப்பதி
    ஆயிைட நிகழ்ந்தவா றறியக் கூறுவாம்.    378
    
442 ஆடுறு சம ைட அழிந்து முன்னேர
    ஓடிய அவுணர்ேகான் உள்ளந் தன்னிைடப்
    பாடுறு துயரமும் பழியும் மானமும்
    நீடினன் ெபருமித நிைலைம நீங்கினான்.    379
    
443 ேகானுறு மந்திரங் குறுகல் ெசய்திலன்
    தானுறு திருநகர் தன்னில் ஏகிேய
    ஊனம துைடயர்ேபால் உயங்கி ைவகினான்
    பானுவின் பைகஞெனன் றுைரக்கும் பண்பினான்.    380
    
444 மந்திரக் கிைளெயாடு மருவ ேவண்டலன்
    தந்திரத் தமெராடுஞ் சார்தல் ேவண்டலன்
    சிந்துரத் ெதால்பைகச் ெசன்னி ேபாற்றிய
    இந்திரப் ெபருந்தவி சிருக்ைக ேவண்டலன்.    381
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445 ஆடுறு மங்ைகயா� ஆடல் ெவர்கலன்
    பாடுறு மங்ைகயர் இைசயில் பற்றலன்
    கூடுறு மங்ைகயர் குழாமும் ேநாக்கலன்
    ஊடுறு மங்ைகயர் புணர்ப்பும் உன்னலான்.    382
    
446 நிசாவது ெசன்றபின் ெநடுஞ்ெசவ் ேவலுைட
    விசாகைன அவன்பைட வரீர் தங்கைள
    அசாவுறு ெசருவில்ெவன் றாடல் ெகாள்வதற்
    குசாவினன் உளத்துடன் ஊக்கம் ேவறிலான்.    383
    
447 ேவறு
    ஆதவன் தன்பைக அவ்வழி அமர்தலும்
    ேமதகுந் ெதால்சமர் விைளெவலாம் ேநாக்கிேய
    மூதகுந் திருநகர் முழுமணிக் ேகாயிலில்
    தூதர்ைக ெதாழுதுேபாய்ச் சூரனுக் குைரெசய்வா��.    384
    
448 ேகட்டியால் உன்மகன் ேகடிலா வாைகேசர்
    ேதாட்டுைண யாெனாடுந் ெதால்சமர் ஆற்றிேய
    ஈட்டுபல் பூதைர ஈறுெசய் திவ்விைட
    மீட்டும்வந் ெதய்தினான் விைனயமுண் டாங்ெகாேலா.    385
    
449 அன்னபண் புணர்கிேலம் அதைனேமல் அறிதியான்
    மின்னுதண் சுடருைட ேவலவன் தூதனும்
    பன்னரும் பைடெயாடும் பாசைறக் ேககினான்
    இன்னதால் விைளெவனா இைவெயலாம் பகர்தலும்.    386
    
450 மாற்றலார் தைமயட வலியில னாகிேய
    ஊற்றமா ைமந்தன்வந் துற்றெசாற் ேகட்குமுன
    சீற்றமாய் எ விழி சிதறேவ ெவய்துயிர்த்
    தாற்றவும் முறுவலித் தரசன்ஒன் றுைரெசய்வான்.    387
    
451 ைமந்தரும் துைணவரும் மருவுபல் சுற்றமும்
    தந்திரத் தைலவருஞ் சம னுக் ேககலர்
    நந்தலில் பைடெயாடு நாைளநான் ெசன்றுபின்
    கந்தைனத் திறல்ெகாேட கடிதில்மீண் டிடுவனால்.    388
    
452 ேபாதிர்இப் ெபாழுெதனப் புகறலும் பணிகுறாத்
    தூதுவர் ேபாயினார் சூரனாம் அவுணர்ேகான்
    ஏதிலார் தம்ைமெவன் றிைசபுைனந் திடுதல்ேமற்
    காதலாய் ைவகினான் யாவதுங் கருதலான்.    389
    
453 அடுெபரும் ேபா ைன ஆற்றிேய ஆற்றலால்
    முடிவிலா விறல்ெகாள முன்னுவ ீரர்க்ெகலாம்
    ெநடியவளாய்த் திறலிலா ெநஞ்சினா ருக்ெகலாம்
    கடியளாய் ைவகினான் கங்குலாம் நங்ைகேய.    390
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454 பி குவார் தங்கைளப் பி கலா ேதைனேயார்
    அருகுதான் நிற்கலா தச்சம்நாண் இன்றிேய
    விரகேநாய் ெதறுதலால் மிக்கேதார் தூர்த்தராய்த்
    தி குவா ராெமனச் ெசல்லும்இவ் ெவல்லிேய.    391
    
455 பாடுசால் ெதன்றிைசப் பா��புரந் திடும்இரா
    ஈடுசால் ெவம்பகல் எல்ெலாடும் வருவது
    ேநடிேய மதிெயனும் நீள்குைட முன்ெசல
    ஓடல்ேபாற் ேபாயதால் உடுெவனும் பைடெயாடும்.    392
    
456 ைமயிருட் கைலயிைன மகிழ்நனாம் மதிநிலாக்
    ைகயினால் நீக்கிேய கலவிெசய் தகலுழி
    ெவய்யவன் வருெமனா ெவௗ�கியத் துகிலுடீஇ
    ஓய்ெயனப் ேபாயினாள் கங்குெலன் றுற்றுளாள்.    393

ஆகத் திருவிருத்தம் - 456
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