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1. பாயிரம். (1-3) 
 
1      காப் .      
        சங்கிரக மாக வாிச்சந் திரன்சாிதம்      
        ெபாங்கு தற் பாவாற் க தற்குத்- ங்க       
        யா ைடயா னம்ெபா ன யிைணக ணற் ைணயா      
        ைடயா ெவறகிங் கு ம்.  1      
         
2      அைவயடக்கம்.      
        ைகத்தலங் ளில்லான் கைடந்  பேயாததிையப்      
        த்தமிழதந் தானளித்தல் ேபானமணிற்சீர் - ைவத்த      
        வாிச்சந் திரன்சாிைத யாய்ந் ணர்ெவான் றில்ேலன்      



        றிரட் ச் ெசா மிச் ெசயல்.  2      
         
3      கற் ணர்ந்த ேமேலார் க தார்க ளிந் ற்      
        குற்ற ள ேவ மி  ெகாள்வாரா - ற் லகி      
        ெனல் க் குமி ண்  நீர்க்கு ைர ண்       
        ல் தழ் விற்கு ண் .  3      
 
        பாயிரம் ற்றிற் . ஆக 3.      
     ----------------------------   
 

2. அரசாட்சிக் காண்டம். (4-8) 
        1-வ  நாட் ச் சிறப்       
 
 4      திங்கள் வழி தித்த பாண்டவர்தஞ் சீர்நா       
        மங்கிழந்  சூதி லடவிநண்ணித் - தங்கவவட்      
        காலற் கடந்ததவ வன்னிவரக கண்டவைனக்      
        கா ைறஞ்சி நின்றார் கனிந் .  1      
         
5      நின்றா ண் ன்னவைன நீத்தவன்வாழ்த் தாேநாக்கிக்      
        குன்றாதி ெவந் யராற் ேகாமாேன - யன் ழி      
        னின்னி ந் ன் றறா னி பனாிச் சந்திரெனன்      
        றன்னவறகிக் காைதவிளவா னாய்ந் .  2      
         
6      அம்ேபா கசதனத் தன்னம்ேபா ப்ெபாழிய      
        வரேபாதி யார்ந்ெதழி  நல்கமிழ்தம் - பம்ேபா       
        வணசர  வாெயா க வான்பயிர்நீள ேகாசலெமன்      
        ெறாணசிறப்பி ேனார்ெபாழி ங் குண் .  3      
         
7      தானத் யர்ந்ததன்ன தானத் தைகச்சுடர்க்குண்      
        ஞானத் தனிச்சுடரா ஞாலத்ேத - தீநித்த      
        மாட் றெசய் ேவார்ெசலவர் மன் மற ேவாரம       
        நாட் ற்குட் ேகாசலமா நா .  4      
         
8      ஓதலறி ெனாண்ெபா ளா ெனால்கா விைளவதனாற்      
        காத  மா*ைலத்தாயக் காய்பசிேநா - யீதிகேளா      
        ேடச ம் பலகு வின் றீர் ன ங் ெகாண் லங்குங்      



        ேகாசலமாங் ேகாட்டங் குறித் ,  5      
        1-வ  நாட் ச்சிறப்  ற்றிற் . ஆக .8.      
      
        2-வ  நகரச்சிறப் .      
       
9      ேவைல நிகர்கிடங்கும் ேவண்டார்க் க காிய      
        ேகால மிகுெபாறி ங் ேகாட் மயம் - ேபா ட       
        ன்னத ந் திண்ைம ற் ேறாங்குமதி லாற்ெபா       
        *சுன்ன ரேயாத்தி நகர்.  1      
         
10    நாந்தகேவல் ர ேரா  நற் ரக நால்வாய்ேதர்      
        ேசாந்தைணயத* தத*தந் திைற ய்ப்பான் - ேபாந்த       
        யணி ம் பல்ேவந்தர் ெமாய்குழாந் ன் ங்      
        க நகரக் ேகா ரவாய்க் கண்.  2      
         
11    ஆரண ன் ல்பயில்ேவா ரார்ப் ம் விழாவிய ங்      
        கூரண ம் ேவல்விழியார் கூத்ெதா ங் - காரண்      
        க ய ர ேசாைதயின்றிக் காரளநகர்ப் பா ல்      
        ெகா யமதிற் ேகா ர  ர்,  3      
         
12    மலர்ந்த கத் தின்ெசால் வழங்கி ெயவர்க்குங்      
        கலந்தவி ந் ேதற்றயலான் காந்ைத - நலம்ெவ த் த்      
        தீங்கு ாிந் தார்க்குநயஞ் ெசய் ந  நின்ெறா கா      
        ராங்கில க் காற்ைற ய த் .  4      
         
13    சந்த மலர்மணத்தாற் சார்ந் ரல் வண் னத் க்      
        குந் மர ெமல்லாந்ேத ட் தலாற் - ந்திமிகு      
        மந்ந கரத் தார்வைரயா தன்னியநாட் டா லர்க்குப்      
        ெபான்னளிப்பவ ெரன் கழ் ெவன்.  5      
         
14    ெவற் ற்ற வார்நகில் ெவண்டா மைரயா ம்      
        ெபாற் ற்ற ெசங்கமலப் ெபான் மல்லாற்* - கற்பற் ப்      
        ல்லைர ம் ழ்ந்  ண மவ ெரஞ்ஞான்       
        மில்*ெலா கு நல்லார்க்*கு ளில்.  6      
         
15     எல்லார்க்கு ெமண்  ெம த் ெம  மிவ்விரண்டா      



        ெமல்லா  ேநாக்குமியற் ேகள்விெயனச் - ெசால்லா ங்      
        கா  மி த்த னாற் கண்ணில்லார் காதில்லா      
        ேராத ெவா வர ங்குண் ேடா.  7      
         
16    ப் ாி ன் மார்பர் மைறயிற் ெசய்மகத்தி      
        நப் ைக  மாளிைகக்க ணன்னமன்னார் - ெந*ய்ப்பயிைலம்      
        பால் லர்த்த விட்டவப்* ைபம் ைக ங் கண் ற்       
        மால்பயத்தி ேனா ெந * வான்  8      
         
17    தங்கெவள்ளிக் குன்றைனய ேதாற்ற  மாளிைகயி      
        னங்கணத்தி லா மகார் சியேகழ - ெபாங்குமணி      
        திெதா  ெமன்  மிளிர்த னா லப்பதிைய      
        மீதிைமயார் ேநாக்குவர் விண்ேணார்,  9      
         
18   ஓதப் பரத்  ைற  ம ெதாழிேலா      
        ராதிச் ச ர்வ ணத் தா*ைரயைணஇ - நீதி ாி      
        வான்றவனவ் வங்கிசத்தான் வண்டார்த் திாிசங்கு      
        வான்றவநன் கீன்ற மகன்.  10      
        
 19    கலவிப் ெப ம்பரைவக் கங்குகண்ேடான் சிர்ெசா பன்      
        ெசால்ைலப் ாிந்  நிச*ஞ் ெசால் ேவா - ெனல்லவர்க்குங்      
        காட்சிக் ெகளியன் சதனத் ப் பின்னிைடயா      
        மாட்சிக் கடற்பைடயான் மன்.  11      
         
20    ஆ நைவ யில்லா னமர்ந்த கு களிைட      
        யாாி*ெலா  பங்குெகாளவா னாண்ைம ளான்      
        தாயிகைளத் தண் ப்பான் றாவா வறம் ாிவான்      
        ேவய்கைளவிட் டாய்வான் விைரந் .  12      
         
21    வாய்ைமபகர் வாயான் மதியைமச்சர் ைகப் ைர       
        ேந*யெமா  ேகட்கு ெந ஞ்ெசவியான் - மீ ல ங்      
        கந்தரேநர் ைகயான் க மந் தரப் யத்தா      
        னந்தில  ணாட்டத்தா னால்.  13      
         
22     ஆர*மன்னர் ேகாமா னாிச்சந் திரெனன்பான்      
        சீர்மன்  மன்னான் சிரத்  - ேயர்மன்ன      
        ேசாதிஉங்கண் மாமைறேயார் ெசால்லக் கவிவாண      



        ேராதிடவ மங்கலத்ைத ேயார்ந் .  14      
         
23     ெதால்லைமச்சர் ன்ேனார் ெதா  பணிேகட்ப      
        ெமல் யலா ெராண்கவாி செவாளிர் - கல் ைழத்த      
        சிங்கா தனத்ேத ெச ங்கவிைகக் கீழி ந்தான்      
        ெபாங்கா தவன்ேபாற் ெபா ந் .  15      
        2-வ  நகரச்சிறப்  ற்றிற் . ஆக 25      
        அரசாட்சிக் காண்டம் ற்றிற் .      
     ------------------  
 

3. விவாககாண்டம். (24-186) 
 
24   அக்காைலப் பற்றிகந்த வந்தணரத் தரணியின்கட்      
        பக்கா டென ந்  பாலன் - மிக்கார்தம்      
        பாதமலர் சூ ப் பகராசி ெபற்றவர்க்ெகாள்      
        ளாதனமன் பிட் த்தி யார்ந் .  1      
        
25     ஐந்தவியா வற்பக  மானந்தத் ேதன்ப குஞ்      
        சந்த மைற னி ர் சாற்றி மி - னந்த       
        ெமப்ெபாழி ற் ெசன்றைடந்தீ ெரப் னித நீர்குைடந்தீ      
        ெரப் ைம கண்டீ ாிையந் .  2      
         
26    என் ைரப்பக் ேகட்டறேவா ேர*மகிாி ேபால்வயெனன்      
        னன்றி க்குங் கன்ேனாசி நாடதனிற் - ன்ற க்கீர்      
        கண்டகியிற் க்கர க் காணியநின் வாண் கத்ைத      
        யண் னமீங் கின் ங்ேக ளாங்கு.  3      
         
27    கன்ன ாி ெயன் ங் க நகைர யாள்கின்ற      
        மன்னன் மதிம மான் ேசரமதயன் - ெசன்னிநதி      
        யாாிணங்க ைவத்தா ன ளவரத்தா ந் மதிப்      
        ேபரணங்ைகத் தாென த்தான் ெபற் .  4      
         
28    தீம்பாற் கட ண்ட ெசல்வன்ற னம்மான் ழ்      
        காம்பா ந் ேதாண்மடந்ைத கற்பகனி - னாம்பயிர்ப்       
        நாணமட நாற்குண  நண்ணகத்தம் மாெதழி ற்      
        ணகிலப் ண்டாிகப் ெபான்.  5      



         
29    காாிைகக்கு நீள்க ங்கட் கஞ்சமல ரானனத் க்      
        காாிைகக்குக் கல்யாணங் கண் ெகாேடன் - காாிைகக்கு      
        மன்னளத்த ெனம்மான் குறித்தமகற் கன்றிெயனச்      
        ெசான்ன ண்டம் மானிைசநின் ேறாட்கு.  6      
         
30    என்றார் ைறதிறம்பா ேவந்தலாிச் சந்திரன்மால்      
        ெவன்றார் ெமாழிவளியான் ெவங்காமத் - தன்றார      
        ேலாங்கி ளந் தீக்கநிைற ேயார்ப்பறிேவா ெடாண்ெபாைற       
        நீங்கி ட னின்றான் றளர்ந் .  7      
         
31    பின்னரந்த ேமாகெமனப் ேபசு*ழைல ண்ைம ணர்      
        ெவன்னளிர்நீ ரானவியா ேவந்தயிற்ைக--மன்னவர்ேகான்      
        றிண்ணிலமீ ெதவ் யிர்க்குஞ் ெசந்தண்ைம ண்ெடா கும்.      
        பண்ணவர்க டம்ைம கம் பார்த் .  8      
         
32     அல் யனீள் ேகாைத யரவிந்ைத யன்னாைள      
        வல்ைலய  ேயற்கு மணம் ணர்க்க--நல்லகுணக்      
        குன்றைனயீர் ங்கண ள் கூ ெனன்பா ன் யிர்தா      
        னின் ளதா ெமன்றா ென த் .  9      
         
33    ஆ ம் ம த் தார்ந்  ைற ெயான்றியங்கப்      
        வலயந் தாங்கிைறவா ைவதைன--நீவ ைவ      
        சூட்டயாஞ் ெசய்வெதவன் சூழ்ந்த தா னின்னெதனக்      
        காட் வா ெயன்றிைசத்தார் காண்.  10      
         
34     மானவிர்ெபாற் ேறர்ேவந்தன் வாய் ைதத் க் ைகம்மலரான்      
        ேமானநிைல ேமேயார் கேநாக்கிப்--பானல்விழி      
        மாைதய ேயன் மணஞ்சூட்ட நீவிர ம்      
        பாைதவன நீந்திப் படர்ந் .  11      
         
35    கன்னிைகையப் ெபற்றாைனக் கண்  மணெமாழிந்       
        பின்னரவன் ேபசுதிற ெமல்லாங்ேகட்--ெடன்னிைடேய      
        மீண்  ெம ந்த ளல் ேவண்  ெமனவினிைம      
        ண் ைரயாற் ெசாற்றான் கழ்ந் .  12      
         



36   ெசாற்ற ேகட் ைடந்தவித்த ேயார் க ைணெபாங்க      
        மற்றடந்ேதாண் மன்னா ம வ ம்யா-- ற்றி வ      
        ம்மணத்ைதக் காண்பெமனி ேனா தி ேவ ண்ேடா      
        வம்மெவமக் கீதல்லா தாங்கு.  13      
         
37    என்றா ெர ந்தி ந்தா ேரந்தலாிச் சந்திரநின்      
        குன்றா ரகலத்தக் ேகாைதநிற--ெமான்றாக      
        ெவன்றாசிகூறி ெயழின்மண் டபமகன்       
        ெசன்றார் தி நகாி னின் .  14      
         
38    மாதவர்கள் ேபாயதற்பின் மாமண் டபந்தணந்       
        தாதவிழதார் ேவந்தன் சயனவைறச் - ேசாதியைண      
        ற்றநங்கன் வாளி டல்குளிப்பக் காமெமனச்      
        ெசாற்றகடல் வாய்வி ந்தான் ேசார்ந் .  16      
         
39    மாழாந்தா ள்ளம் வ ந்தினான் ெமய்தளர்ந்தான்      
        காழார்ந்த காமக் க ங்கனலால் - ழாவி      
        ேசார்ந் ெசய லற்றான் சுடர்ெம கிற் ெறாக்கு கி      
        ேயாரந்திைவெநஞ் ேசா ைரத்தா ற் .  16      
         
40    பாயளக*கர் ேபா ம் பைடயான *திய தன்றன்      
        ேசயாிக்கண் மஞ்ைஞயன்னாள் சீயெரா  - மாயமா      
        வண யிவ ெணம் ளம் க கா யிைர ெவௗவிக்ைகக்      
        ெகாண்டகன்றா ேளாவறிேயங் கூர்ந் .  17      
         
41    ெதாட்ட கட லகம் யான்காவல் சூழ்ந்தவன்       
        ெதாட் க் கரவின்றித் ேதாய்ந்ததின்ேறா - மட்டவிழதார்க்      
        கூைழமட மாெனான்ெறம் மாவிகள்ளங் ெகாண் ட தர*      
        ேனைழைமேய மாண ெவமக்கு.  18      
         
42    திங்கள்வழி வந்த திறற்சந் திரதயன்றன்      
        ெபாங்குதவத் றபவித்த ங்ெகா ேய - யிங்கு      
        வ ப்பிறக்குஞ் ெசய்ைக மன வந்  வான்ேறாய்      
        கு ப்பிறந்தார் ெசய்குவேரா கூ .  19      
         
43    வல் யிைடச் ெசன்ற மனமவட்ெகன் வாட்டத்ைதச்      



        ெசால் யிவண் யானாறத் ன்னி ேமா - வல்லதிவ்வா      
        றீந்தி ேமா வாைதெயனக் கீத ம் வாைதய       
        தாழ்ந்தி ேமா ேவறி ேமா தான்.  20      
         
44    என்  கதழ்ந் சு  ேமவா சுக**க்கணிேமற்      
        ெசன்றி ைளக் கால்சீக்குஞ் ெசங்கதிர் ற் - ன்றிவற்றிற்      
        சால ம்ெவய் தாங்காமந் தான்கடேவ மாழ்கிப்       
        யாவ னி ந்தனனிப் பால்.  21      
         
45    மானிகர் ேகாமான் வ ைவ சூட்ட மணெமாழிவான்      
        ேபானவ ந் தாபதர்கள் கம -வான்ெபாழி      
        லன்ன ைற ெபாய்ைக யகன்றா  கான்கடந்       
        கன்ன ாி ைரக் கண் .  22      
         
46    ஏகியண்டர் ேபாற்  ெமழிற்கழற்கா *ந் தயன்      
        ேபாகியின்மன் ேனாலக்கம் க்கனர்க-ேளாைச* டன்      
        மன்ன ென ந்தி ந்  மா க்க ணவ் ரேவார்      
        ெபான்ன ப் ச் சூட் ப் ாிந் .  22      
         
47    வாழ்த்தியவன் ேனார்க்கு மணிப்பீடம் ேவறளித் ப்      
        த்தவிசின் மீதமர்ந்  ண்ணியநீர்த்-தீர்த்தியாங்      
        கண்டகிப்பா னீயிர் கசிெவா நீ ரா ந்தாண்      
        ண்டகப் ச் ேசர்தெதன் க்கு.  24      
         
48    ேபானீ டேன குந்தீர் ாிெவவன்ெகா      
        னாேன ணர நவிற் ெமன- னா ம்      
        பற்றிரண்  நீத்தவர்கள் பார்த்திவைனப் பார்த்த ளாற்      
        ெகாற்றவயாங் கூ கநீ ேகள்.  25      
         
49    ெசன்றிங் கேயாத்திநகர் ேசர்ந்தவட்ெசங் ேகாேலாச்சி      
        நின்றவ  ெணஞ்சனாிச் சந்திரற்கூ- ெரான் வள      
        னின்ெனறி  நின்றனைய வண்ண ம்யாம் ேபசநின்பாற்      
        ன் வைக நின்றான் ணிந் .  26      
         
50    அறெநறியின் மிக்ேகார்க் க ந்ததிேபாற் கற்பின்      
        ெசறி ைடய மானினிையச் ேசர்த்தன்- மறெநறியன்      
        றாற் தவத் ேதாங்குெநறி யாத னாற் ேபாந்தனம்யாம்      



        பாற்றினஞ்ேசழ் ேவ ைறநின் பால்.  27      
         
51    காசினிெயல் லாம் குந்  கண்டனம்பல் ேவந்தர்தைமப்      
        பாசிைழயாள் பாகனல்க நீபயந்த-ேகசரங்க      
        ணன்றவிழ்தார் நங்ைகக்கு நண்ப னவனலதில்      
        ெலன்ற ளிச் ெசய்தர ெர த் .  28      
         
52    நைசந் ற ற்ேறார் நவின்றதைனக் ேகளா      
        விைசந்  மிைசயானா ள்ள-மைசந்தளியார்      
        ெமாய்யலங்கன் மார்பன் தல்வன் ெமாழிவைகக்குச்      
        ெசய்வெதன்னா ெமன்  திைகத் .  29      
         
53    நீத்தாைரப் பார்த்த ேக ணின்மலனா ேராதியேதா      
        ேரத்தா ந் ேதவ விராசிய ண*-ேடார்த்தாேர      
        யன்னதைன யாவர ங்ெகா நர் யானளித்த      
        வன்னநைட யங்கைனக்கின் றால்.  30      
         
54    *நண்டனேயாத்தியர்ேகா ெனய்தி னறிந்திடலா      
        மாண்டைகயன் னாைன யைழமிெனன்றா-னீண்* வைக      
        விட்டெப ம் பாசத்தார் ேவத்தைவயி னீங்கிநகரக்      
        கட்டகன்  ேபானார் க .  31      
         
55    மங்ைக சுயம்வரநா ேளெழன்  மாநிலத்திற்      
        ெகாங்கவிழ்தார் ேவந்தர்க்குக் கூ ெமன-ெவங்களிற்       
        மன்னவர்ேகான் வைர மா டங்க ேலா விட்டா      
        னன்னவர்ேபாய்ச் ெசாற்றளித்தா ராங்கு.  32      
         
56    த்திலகும் பிச்ச யரச ெரல்ேலா       
        ெமத் வைக ேவட்ைகெயா  வின் தலார்- த்திமிகு      
        மந்திாிக ணால்வைகய ேசைன ம ங்குறேவ      
        தந்தநகர் ேதயந் தணந் .  33      
         
57    ன்னாளிற் ெபான்மாைல ழ்கம  மானைழப்பத்      
        ெதான்னார ேவழ்கட ந் ன்றியேபான்-மின்னாரற்      
        காவ  மிப்பதியிற் காண்டைகய ன்றிலங்கா      
        வாவிெயலாம் வந்தி த்தார் மன்.  34      



         
58    ேபான னிவரர்கள் க்கா ரேயாத்திநகர்      
        ேகாென ந்தன் ேனாைரக் குலவ*ைணயிற்-றானி த்தி      
        வாய் ைதத்  நீயிர் வலந்த ங் ேகட்ட ந்      
        தாய்நிகர்த்தீர் சாற் ெமன்றான் றாழ்ந் .  35      
         
59    வார்ந்தகரத் தண்ணா னினக்ேக மண க்க      
        ேநர்ந்தவிைட மாைன நி ப ள -ேநர்ந்தனனால்      
        வல்ைலயவ ணீ ம் வ ெகம் டெனன்னாச்      
        ெசால் னர்க ேயார் ெதாகுத் .  36      
         
60   ஆங்க  ேகட் ேடாங்கு மநந்த கு கலத்தான்      
        ங்க யக்ேக ரம் விண்டகல-வாங்க ம்ெபாற்      
        குன்றி நீள் ேகாயில் குைரகழற்காற் ேகானகன்       
        ன்றின் கத்தைணந்  நின் .  37      
         
61    க்கெமன ேவழம் ெபா பழனக் கன்ேனாசி      
        ேநாக்கியிவ் ர் மன்னவர்க ல்வல்ேலார்-ேநாக்கயிலார்      
        மண்டனிக ன் ெகனா வாய்மலர்ந்  சூதைனத்ேதர்      
        ெகாண்டைணக ெவன்றான் குறித் .  38      
         
62     பாகனணி மான்ெகா த்ேதர் பண்ணிக் ெகாணர்ந்திைரஞ்ச      
        ேமகெமன விம்மவைள வார் ரசஞ்-சாகரமாத்      
        ண்ட ற ேவெலறிந்த ேதான்றனிகர் ேகாசலர்ேகான்      
        ெகாண்டதன்ேம ர்ந்தான் குறித் .  39      
         
64    குற்ேறவ லாற் பல ெகாற்றவர்த நீள்ெகா ஞ்சிப்      
        ெபாற்ேற ம் ெபான்ைனப் ைரயைமச்ச- ற்ேற ந்      
        தண் ைக ங் காாிைகயார் தாமிவ ம் வாகன       
        மண் யிைற பானைடந்த மன்.  40      
         
64    கந்தி றழ் கண்டத் த ந்ததிதன் காந்த ெமாண்      
        சந்திரேனர் யானமிைசத் தான்ேபாத-விந்திாிய      
        மாதங்கப் பாகர்ந* வாகனேமற் ெகாள்ளார்விண்      
        மீதண் ப் ேபானார் விைரந் .  41      
         



65    ேகாட் மயம் ேபா ங் ெகா மணித்திண் ேட மந்தக்      
        ேகாட்டம *ங் ெகாண்டனிகர் யாைன மவ்- ட்ட கின்      
        ேமய்பரைவ ேநர்பைட ம் ேவைலெய  ெவண் ைரநாண்      
        பாய்பாி ஞ் ெசன்ற பரந் .  42      
         
66    இன்னவைக ேயகி ெயழிற்சர  யாறிகந்       
        ெகான்னவில்ேவற்ேகாமா ங் ேகாமதிெயன் - னன்னதிையச்      
        சார்ந்தா னனீகெமா ஞ் சாையநலந் ய்ப்பவ ஞ்      
        ேசர்ந்தான் குடகடைலச் ெசன் .  43      
         
67    வண்டமர்தா ரா நிற மன்னவன்ேறர் விட் றங்க      
        மண்ட கர் மந்திாியர் வாட்கண்ணார் - கண்டநிைல      
        யாவ ந்தம் ர்கி யிறங்கிநதி தீரத்ேத      
        மாவ ைவ ட்டா மரத் .  44      
         
68    வா ண் மணன் ெஞமி ம் வண்ட ைட மாமணியிற்      
        பா ண் படாத்திற் படங்கைமத்  - ேமனிமி ம்      
        ெபான் கள் ைவத் ப் ெபா வார் பதாைககட்       
        மின்மணிக ணீெளழினி ழ்த் .  45      
         
69    ஆதவன்ெசம் பாந்தளஞ்சி யார்ந்தெதன ேவற்றிெயங்குஞ்      
        ேசாதிமணித் தீபந் லங்கவிட்  - ேவத ைற      
        யந்திக் கடனைனத்  மாற்றி யயர் யிரா      
        வந்தித் தி ந்தனர்க ளாங்கு.  46      
         
70    வனப் ைடயன் ெகால்ேலா மணவாள ெனன்னா      
        வனத்தளகச் சந்த்ர மதி த் - தினத்தவிர்நீற்      
        பாரகத்ைதக் கீன்ெறட் ப் பார்த்ெதன்னத் ேதான்றினன்மீ      
        னாாிடத்திற் றண்கதிேரா னால்.  47      
         
71    பானரைல ெபாங்கிப் பா*ந்தைனய வானிலவின்      
        மானயன மாதெரா  காதலர்கள் - வானைணயிற்      
        ஞ்சினர்கள் ங்கழற்காற் ேறான்ற றனிக்கிடந்       
        விஞ்சுவிர கத் றக்கம் விட் .  48      
         
72    கன்னி  ெவளியிற் கண் வந்  ெநஞ்சழிந் ந்      



        ன்னிரேவர் டம் ையத் த்  - மன்னினனாற்      
        கண்டதைனக் ேகாழி கைரந் ைரப்பப் ெபாற்ேறாிற்      
        ச*ண்டனைணந் தான்விசும்பிற் சார்ந் .  49      
         
73    வார் ரசஞ் சங்கதிர ைவைகயிற் ெசய்கடைனப்      
        பார் ைறேகா டாதளிப்ேபான் பண்ணிெந ந் - ேதர்மிைசக்ெகாண்      
        ெடல்ேலா ந் தம்ைவயத் ேதறிவர தாைனெயா       
        கல்ேலாத யாற்ைறக் கடந் .  50      
         
74    சந்தவைரச் சார ைடச் சார்ந்தமணப் ம்ெபாழில்வாய்      
        வந்திரதம் விட் ழிந்தான் மற்ைறய ந் - தந்தம       
        வாகனத்தி னின்றிழிந்தார் வார வி வண்சுைனயி      
        ேலகினர்நீ ரா  யினி .  51      
         
75    கந்தமலர் குற் க் கஞல்வன ம் வார் ன ந்      
        தந்தம  நீள்குைக ந் தண்பளிங்கி - னந்தைற ஞ்      
        ெசன்றிரவி ச்சிச் ெசறி ைம யா ம்பார்த்      
        தன்றிர  ைவகினர்க ளாங்கு.  52      
         
76    உற்ற லாிதனி ெலாண்டளத்ேதா ேடறிரதம்      
        ெவற்றவயில் ேவந்தரன்ேபாய விண்ணி ைற - யற் மான்      
        ேகா டேன தீந்  குவிந்தி ப்பக் கானலற      
        ேலா க ம் பாைல ற்றா ேனார்.  53      
         
77    அங்க ய ராலயத்ேத யாளிமணிப் பீ ைகேமல்      
        ெவங்காியின் ேறா த்  விந்ைதமகள் - ெபாங்கலைக      
        த மிடர்*கினிகள் ேபாற்றிப் பணிெசய க்      
        காதிைலேவ ேலந்திக் கா*த் .  54      
         
78    பாங்கி லரம்ைபயர்கள் ைபங்கவாி சிநிற்ப      
        வாங்கு திைர த்த மண்ணவ  - ேமாங்குவைண      
        வாழ்ந்தி க்கும் ங்கவ ம் வந் ன்றில் வாய்த் தித்ேத      
        தாழந்திைறஞ்ச ற்றி ந்தா டான்.  55      
         
79    அவ்ேவைல யண்ண லாியைனயான் ேறாிழிந்       
        ெசவ்ேவைல ேயந்தியைகச் ேசவக  - ைமவ் ர      
        ெமாத்தமத வாரண  ைதயிற்ெசல் ேகாடர ம்      



        ைவத் மணி வாயின் ம ங்கு.  56      
         
80    நீ வட மீன்றவ  நீத்தவ ங் காவல ங்      
        கூ வர ன்றில கு கிநிலத் - ைறஞ்சி      
        வாழ்த்தித் தி மளவில் வாயி றகல் லாகிநின்ற      
        மாத்திகிாி விற்கைணைய மற் .  57      
         
81    பார்த்தனன்மா னந்தி பராயணனா ெமய்ஞ்ஞானி      
        பார்த்த ளப் பண் ச்சி வன்னென ம் - பார்த்தலத்தின்      
        மாசற்  மன்னியேபான் மற்றைவதாம் ைபங்கனகத்      
        ேதசுற்  நின்ற திகழ்ந் .  58      
         
82    அங்கண  கா உ வரசனி ம் ெதய்தி      
        யிங்கணிைவ யிங்ங றற் ேக ெவன்ெனன் - றங்குளத்தி      
        ெலண்ணா வி ந்தா னி ண்டவ  ேவாடைணந்தா      
        ெளண்ணீள் யத்தா னினி .  59      
         
83    ெசங்ைக மலர் கிழ்த் ச் ெசன்னிமிைச ைவத்திைறமா      
        தங்கி மலர்ப்பதத்திற் றாழ்ந்தன்னா - யிங்கணிைவ      
        ற்க  வாகிப்பின் ெமாய்கனக மானதிற      
        ெனற்க ணீ ெயன்றா னினி .  60      
         
84    மற்றதைனக்ேகட்ட ளி மாமகிட மர்த்தனிதான்      
        ெகாற்றவைன ேநாக்கிய  கூ வல்ேகள் - ெவற்ற*       
        ேவ ைறவ ன்பத்தி ேவந்த யர் ெபான்னிைழத்த      
        ேகா *ளி விற்ேறர் குறித் .  61      
         
85    காசினிேமல் யா ங் கவராேம கல்லாகப்      
        ேபசிெயா  சாபம் பிறங்*குமிைவ - ேயசிெலவர்      
        பார்ைவயினாற் பண்ைடப் பளகி  ெவய் மவ      
        ராாிவற்றிற் காம க ரால்.  62      
         
86    அன்னார் தமக்ேக யளிந்த ள்வா யீண் வற்ைற      
        யன்னா ெயனைவத் தகன்றனனீங் - கந்நாெடாட்      
        ந்ெந நாட் கல்லாய்நீ யின்ற ளி ேனாக்க ன்ேபான்      
        **** * ெகாள்ெகன்றாண் மற் .  63      



         
87   ேபாற்றியைவ ெகாண்  ரவலன்ெபாற் ேறாிவர்ந்       
        கூற்ற றழ் கண்ணார் குலவைமச்ச - ேரற்ைறநிகர்      
        மண்ட கர் மற்ெறவ ம் ைவயமிைசச் சூழ்வர ன்      
        றண் ெசலத் தார்கவிைக சார்ந் .  64      
         
88    விண்டா சினிகத  ெமன்பழத்தின் சாெறா கி      
        மண்டாசி ெனற்பைணசூழ வாவியிைட - வண்டா       
        மின்ேனாைச ேகட்ெடகின மீரங்கமல மீ றங்குங்      
        கன்ேனாசி நாடைணந்  காண.  65      
         
89    ஆனதிைண பல்ல வகன்றாக நல்கு னற்      
        கானவிையச் சார்ந்திழிந்  தந்திமிைசத் - தானிவராத்      
        ேதாய்ந்  நதியதனிற் ன் வப்பின் யாவெரா       
        நீ*ந்திெயதிர்குைலைய ேநர்ந் .  66      
         
90    ஆங்கணகன் ேறகி யைலபணாி ேநர்கி*டங்கி      
        ேனாங்கியி  ேளா*ட் ரவி ெயாண்கதிர்த்ேதர்-வாங்குதிைர      
        ேமா ெகா  வாய்ந்தெவயின் ற் கன்ன மா ாியின்      
        ேசாதிமணி வாய் ைனவிற் க்கு.  67      
         
91    ேசாரணத்  நீழலமர் ேசாதிமணி ேவதிைகேமற்      
        பரணப்ெபாற் கும்பெமா  ெபாங்குசுட - ேர*ாிணங்கு      
        ெஞௗளவிகந் ேதகியிப நின்றிழிந்  சந்த்ரதய      
        வள்ளலைவ ற்றான் மகிழ்ந் .  68      
         
92    வல்ைலெயழிஇக் கன்ன ாி மன்னன் ம ங்கி ந்த      
        ெவல்லவாக ேளா  ெமதிர்ெசன்  - ெசால்லாிய      
        ேவாைக ட னண்ணலாிச் சந்திரைன ெயாண்கரத்தா      
        னாக றத் தான்ெகாண் டைணத் .  69      
         
93   பின்ன டன் ேபாந்த ெபாியர்தைமத் தண்டனிட்       
        நன்னரைண மீதி த்தி நன் கமன் - பன்னியைண      
        மற்ெறவ  ேமவியபின் மன்னிம  மான்வனப்ைப      
        ற்றிைமயான் பார்த்தா வந் .  70      
        



94    ேபணிமண மாங்கைணந்த பீ ேதாட் காவலர்கள்      
        யாணரம்பி னின்ெசா கிைடயார் - மாணைமச்சர்      
        தா மாிச் சந்திரைனச் சற்றிைமயார் பார்த் ைரத்தார்      
        காமனிவ ெனன்ேற கைரந் .  71      
         
95    நாயகனாப் ெபான்னிறத்  நம்பியிவன் றன்ைன ெயாளிர்      
        சாயகநாட் டத் நங்ைக தான்ெப ேம - லாயிைழைய      
        யாம்ெப வா னாற் தவ மாதவேம யாகுெமனாத்      
        ேதம்ெபாதிதார்க் ேகாமான்சிந் தித் .  72      
         
96    ேச யர்த்ேதான் ெசாற்ப ேய ெசல்விதைன யாமளித்       
        ேம திர்நீர் நாைள மிளிர்வ ைவக் - காவணத்ேத      
        யின் ம  சார் வயி ேனகுமிெனன் றாங்கிைசத்தான்      
        குன் றழ்ேதர் மன்னர்க் குறித் .  73      
         
97   அன்ன ேகட் டார மலங்குமதித் தண்கவிைக      
        மன்னவர்ேபாய்த் தத்தம் வழங்கிடத் த் - ன்னினர்மற்      
        றாளிநிகர் ேகாசலர்ேகா னாங்ககன்  சின்றிபத்தின்      
        மாளிைகையச் சார்ந்தான் மதித் .  74      
         
98    நல்லா ெளா த்தி நரபதிய ைவக்கணிகழ்      
        ெவல்லாந்தா ேனாக்கி யிைற மவ - ணில்லாேத      
        ேயா ெயழில் வாயிறணந் ெதாண்பைணத்ேதா ளிந் மதி      
        கூ யநீள் ேகாயிலைடந் தாள்.  75      
         
99    அைடந்தாள் வதனத்ைத யாயிைழயாள் கண்       
        படர்ந்தாய்வல் லீண்டப் பாிெசன் - மடந்தாய்ெசால்      
        ெலன்றாளம் மாதிைறஞ்சி யின்னிைசவான் மாங்குயிைல      
        ெவன்றாய் விளம் வல்ேக ணீ.  76      
         
100  ெசந்தி ேவ நின்ைனத் தி மணஞ்ெசய் வான்வி ம்பி      
        யந்தரமீ ெனன்ன வரசாிங்குன் - றந்ைதசைவ      
        வந்தி ந்தார் மற்றவ ள் வான்சர  நாட்டதிபன்      
        சந்திரன்ேபால் ற்றி ந்தான் சார்ந் .  77      
         
101   அன்னான் றனாஅ தாிகண் ாிஞ்சும்      



        ெபான்னார் கழல் ைனந்த ஞ்சரணம் - பன்னாற்றி      
        னீண் திரள் சங்க நிலவஞ் ெச ழந்தா      
        ண் காிக் ைகநாண் ெடாைட.  78      
         
102   சிங்கம் விைழம ங்கு ேறசகன்ற தார்ம மந்      
        ங்கநவக் ேகாெளா நாள் சூழ்ந் வ ஞ் - ெசங்கனக      
        மால்வைரைய மா மணி வாகு டன் யாவர்க்கு      
        மால்வைரயா தீ மலர்க் ைக.  79      
         
103   வண்*ணில ேமய்ந்தகளம் வார்மகர குண்டல*க்கா      
        ெதாண்ெகா  நீண் யர் க்ேகா மின்ெசாற் - றண்ணமிழ்த      
        மண்டர**த வாய்க ைண வார்தடங்கண் விற் தல்ேவர்      
        ெகாண் பரந் ேதாங்கு குளம்.  80      
         
104   ெபாங்களிேத ண் மி ம் ெபாற்ப மம் ேபாலலர்ந்த      
        ங்க கங் கண்டக்காற* ெசார்க்கத்  - மங்ைகயர்தாம்      
        பின் ெமா  ேகாைவ யைணயப் பிறக்குளத்தான்      
        ன் வேரா ெவன்றாண் கந் .  81      
         
105   வார்த்ைதய  ேகட்ட ேம மங்ைக ெகா  ம ங்கிற்      
        சாத் கைல ேயாெடழிற்ைகச் சங்க ந்தா - னீத் லவா      
        வாைசக் கடற்ப ந்தா ளாதவ  ேமற்றிரங்க      
        ேவாைசக் கடற்ப ந்தா ற் .  82      
         
106  ஒன் திறல் வாண ைற ேசாணித  ெரயில்ேபாற்      
        ன்னியெசவ் வாைனத் ெதாடர்மாைல - ெசன்றகல      
        ேவன்ற ணங்கறவன் றின்ன றீஇ வாசகிதான்      
        கான்ற க ப்ேபாற்பாய்ந் தன் .  83      
         
107  சார்ந்தன*னாங் கம் யாந் தண்கவிைக ேமல்வயங்க      
        வார்ந்தகடன் மா ர*ச மன்னியம்ப - ர்ந்தண*லாக்      
        ேகாற்கைழயாம் வில் டன்மீன் ேகாட் ெகா த்ெதன்றற்ேறர்      
        ேமற்ெகா ெமய் யற்றமதேவள்.  84      
         
108  ேவடன் விறற்க ப்  வில்வணங்கித் ேதன்ப கிப்      
        பாடளிநா ேணற்றிப் ப ம த - னீ கைண      
        ேயவமட மானாங்க ெவய்ததாவி ேசார்ந் நனி      



        வமளி ேமற் லம்பி ழ்ந் .  85      
         
109  சில*பளிநாண் விற் ட் த் ேதமலர்க்ேகா விப்      
        லம்ப வார் தம்ைமப் ெபா  - வலம்ெப உ      
        மாரநிைனத் தான்வயி  வாய்த்தற்ெகன் ேனாற்றனேளா      
        சீாியநின் றாய்மனத்திற் ேறர்ந் .  86      
         
110  தீவிைனக்ேகாட் பட்டார்க்குச் ெசய்யமன மாதர       
        மாெவனத்தீங் காற் கிற்பாள் ேபா ந்தண் - ேகாவினேன      
        நின்னா சிகந்த ெந ம*பி ற்றெவனக்      
        கின்னாங் கியற் தலா னீ.  87      
         
111   விந்தவியன் கிாியின் றடக்கித் ெதன்மைலவாழ்      
        சிந் னி மாடெமனச் ெசங்கரத்திற் - சிந் நிைனக்      
        ெகாண் ண்ட ண்ைமெயனிற் கூர்வி ம மீண்ெடனக்குக்      
        கண் ன்  ெபாங்குைவேயா காண்.  88      
         
112  என் ைரயா நின்றா ளிகுவைளயர்தாந் ெதன்மலயக்      
        குன் யரா ரக்குறட்ைடத் தண்பனிநீர் - ன்றவிட் த்      
        ேதய்த்  நரந்தாதி ேசர்த்தவண்ேமற் சி க்கம்      
        வாய்த்தமலர்க் ைக ச மன்.  89      
         
113  ெநய்ெசாாிய  ெந ப்ெபனெவங் காமவனல்      
        ெவய்ெதனேம ேலாங்குதலான் விற்றரள - ெகா*ய்தடைல      
        யாக விழிய வி பாய வணங்கைனயாள்      
        ேசாக ெமா  கிடந்தாள் ேசார்ந் .  90      
         
114   அமணி ளி லாழ்ந் சித னார்சுரத்தல் லா*பத்      
        தமிழ்விரகர் ைகவந்  தீர்த்தாங் - கமிழ்தனியாள்      
        காமசுரத் ேதா ைளக் காய்வெல*னா நற்றரணி      
        ேயமமணித் ேதரைணந்தா ேனய்ந் .  91      
         
115  வாவிமைரத் ேத கர்ந்  வண் னங்கண் ெமாய்த் திைரந்த      
        காவிெனலாம் ட்கள் களித்திைசத்த - ேகாவிெலலாஞ்      
        சங்கந்தழங்கினேவ தார்ேவந்தர் ன்றி ன்வாய்த்      
        ங்க ர சார்த்த ைதந் .  92      



         
116   ெசான்ன சுயம் வரத்திற் ேகற்ற கள நாண்      
        ன்ன ேம க்கனல்ேவட் ேபா டேன - ெபான்னவிழ்தார்க்      
        குன் றழ்ேதாட் சந்த்ரதயன் றானி ந்தான் ேகா த்த      
        மன்றென ம் பந்தர்க்கீழ் வந் .  93      
         
117  நால்வைகய தாைன நரபதிகள் ங்ெகாம்பர்      
        ேபால்வைள  ண்ம ங்குற் ைவயர்க - ல்வைகயிற்      
        ேறர்ந்த மதியைமச்சர் ெசய்யமைற ேயாெரவ ஞ்      
        ேசர்ந்தனர்கள் ேபாந்  திரண் .  94      
         
118  பின்னரவண் வார் ரசம் ேபர்வைளேயா டார்ப்ப கி      
        லன்னகுழ லார்கவாி யாங்கிரட்ட - மின் ெகா த்      
        ேதரைணந்  ெசம்மலாிச் சந்திரன்ேசர்ந் தானிறங்கி      
        ேயா ைளத் ேதெராளிேயா ெனாத் .  95      
         
119  வந்தவெரல் ேலார்க்கு மதிதயனன் ேபா ெபான்னிற்      
        த *ததவிசிட் த் தானி த்தித் - தந்திைடயீர்      
        ெகாண்டைணதிர் ேகால்வைளக்ைகக் ேகாைதையெயன் றான்குழலாற்      
        ெகாண்டைலெவன் கண்டார்க் குறித் .  96      
         
120  ெசன்றந்த மாதர் திகழ்மணிப்  ணான்மைறத்       
        மின்றந்த ேநர் சுப்  ழிவாய்ப் - ெபான்றன்ைனப்      
        பாற்கவாி ள்ளப் பாி ரேமங் கப்பந்தர்க்      
        காற்ெகா வந் தார்கள் க .  97      
         
121  அன்னெபா  தார த மன்னாைளக் கா தற்கு      
        மன்னர் மகிழ்ந்ெத ந்த வார்ப் டேன - ன்னியத்தி      
        ேனாைத வன்றி க விற் ெபாங்கிெய       
        ேமாத ழக் ேகா ந்த ெதாத் .  98      
         
122  ஆங்கிலச்ைச ேயாெட த்தங் ேகாட் நின்ற வர்ர தத்      
        தீங்குதைலச் ெசவ்வாய்த் தி மகட்குப் - பாங்கியர்தா      
        மன்னர் மர ம் வளநா ம் ேப மண்ணி      
        யின்னணேமா ற்றா ெர த் .  99      
         



123   யான ேத ணரா ேவணியேனாக் காந்தழலால்      
        யாத ேவளைனய மீளியிவன் - யா ம்      
        வண்டாலத் தார்கண்ணி வார்ப் ெபா ைந நாடளிக்கும்      
        வண்டாலத் தார்கண்ணி மன்.  100      
         
124  காய்ந் க ம் ேவங்ைகக் கத தைன ன் யர்த் த்      
        ேதந்திகழார்த் தாரணிந்த ெசம்ம வன் - ேசந்த      
        கு த றழ் வாய்க்கிளியிற் கூறணங்ேக ெபான்னிக்      
        கு த றப் பா க்குங் ேகா.  101      
         
125   அக்கார ெமன்கிளவி யல் மலர்ச் ெசந்தி ேவ      
        *க்காரம் ேவம்பிெனா  நண்ணகலத் - திக்காைள      
        ேமகநக மாடகமா க்குகன்னி நாேடந் ங்      
        ேகாகநக மாடகமார் ேகா.  102      
         
126   பானற் க நயனப் பர*வா யிவ ைற ம்      
        பானற் கதிர்த்தரளப் ைபங்குைடேயான் - பானற்      
        கு த்தண் ணைடயளிக்குங் ேகாக்க கி ேனாங்குங்      
        கு த்தண் ணைடயளிக்குங் ேகா.  103      
         
127  மயிைல றழ் வாணயன மாதரா யீண் வ்      
        ெவயிைல மிழ் ேவற்கரத்  ரன் - கயிைலெயன      
        வன்னித் திலத்தார் மகதவள நாட் ரத்ேத      
        பன்னித் திலத்தார் பதி.  104      
         
128  சிந் வள கத் கண்  ேசல்க கின் கா குக்குஞ்      
        சிந் வள நாேடாச்சுஞ் ெசங்ேகால - னிந் தற்      
        சிந் ர மஞ்சூ ஞ் ேசயிைழயா யீங்கம ஞ்      
        சிந் ர மஞ்சூ ஞ் ேசய்.  105      
         
129  ேதாைக ைர சாயற் கிரதரக காாிைகேய      
        வாைக ைன மாரெனன மன் மிவன் - கமிைச      
        யங்கவளக் ேகாட்டத்தி யன்னகுயின் கண்*ப க்கு      
        மங்கவளக் ேகாட்டத் தரசு.  106      
         
130  ெகாய்வனசம் பங்கிபைன ேகாைதமட மாேனேகண்      



        ெமாய்வனசம் பத்தனிகர் ெமாய்ம்பனிவன் - ெசய்வனசத்      
        ேதஞ்சால நாட்டார்த் தி வினத்  த்தீ ம்      
        பாஞ்சால நாட்டார் பதி.  107      
         
131  ேதங்காவி யன்ன தி க்குைடய ேகாகிலேம      
        பாங்காவில் ேவலங்ைகப் பற் மிவன் - ங்காவிற்      
        காலங்காந் தாரங் களிவண்  பாடமயி      
        லாலங்காந் தாரத் தரசு.  108      
         
132  கீட் ைசயிற் ேறான் ங் கிளரா யிரங்கரன்ேபாற்      
        ேசட்டைணயில் ற்றி க்குஞ் ெசல்வனிவன் - மாட் னியல்      
        வண்க ங்க நாட் க்க வான்பி  ேய ெசாற் லநீள்      
        வண்க ங்க நாட் க்க மன்.  109      
         
133  காந்தாரம் பாடளிக்குக் கள் ட் ங் ேகாைதநல்லாய்      
        சாந்தார மார்பனிவன் றாம் ழ்வார்த் - தீர்ந்தார்க்குக்      
        கூற்றாம வந்திக்குக் குண்டலந்ைத மீன்க கின்      
        ேமற்றாம வந்திக்கு ேவந் .  110      
         
134  ஓதிமங்குல் ழ்மயிேல ெயான்னலைர ேவற்பைடயிற்      
        காதிமங்கில சீர்பைடத்த காைளயிவ - ேனாசிமங்கண்      
        மித்திரத்தா ரம் யத்  த் வன்  நீர்வயல்சூழ்      
        மத்திரத்தா ரம் யத்  மன்.  111      
         
135  உட்களியின் வார் பிரச ண்டடர்ந்  வி தாட்      
        ட்களிமிர் ந்தார்ப் யத்தனிவன் - ட்காிணி      
        மாடம  மச்சத்தார் வாள்விழியாய் வான்றவ       
        மாடம  மச்சத்தார் மன்.  112      
         
136  வி ைச மாதம ம் ெபாற் ைடய நங்காய்ேகள்      
        ேகாவி ைச ெமாய்மபிற குமரனிவன் - காவி ைசப்      
        ெபாங்க தங் காதளிக்கும் ங்குயிலார் ேககயத்ேத      
        ெவங்க தங் காதளிக்கும் ேவந் .  113      
         
137  மின்ம ங்குற் காரளக விம்பவிதழ்ப் ம்பாவாய்      
        கன்ம ங்கு லாமணித்ேதாட் காைளயிவன் - றன்ம ங்கு      
        மாசலநாட் டார்மதிக்கு வானமிர்த ற்றினனாங்      



        ேகாசலநாட் டார்மதிக்குங் ேகான்.  114      
         
138  ேகாசலநாட் டார்மதிக்குங் ேகாெனன்  கூற ேம      
        யாைச ட னன்னா னலா கத்ைதக் - காசிைழகள்      
        ட் கள் நீட் ப் பாிகுழலா ேணாக்கினளான்      
        மாட் ணங்கி மார் யத்ைதத் தாழ்த் .  115      
         
139  அண்ணலாிச் சந்திர  மாவெலா  தன்ேனாக்கும்      
        ெபாண்ணரசி வாண் கத்ைதப் ெபட் டேன - கண் ற்றான்      
        மங்கலநாண மங்ைகயவள வண்பணில ேநர்மிடற்றிற்      
        ெறாங்கியிலங் கக்கண்டான் சூழ்ந் .  116      
         
140  என்ேனயிம ேமதினிக்க ணிப் ைம யானவைக      
        ன்ேன மணம் ண்ட ெமாழ்குழலாள் - பின்ேனேயா      
        ராடவைனச் சூட் ங்ெகா லாய்மலர்த்தா ெரன் ன்னிப்      
        பாடவைளப் ெபற்ேறாைனப் பார்த் .  117      
         
141  கன்ன ாி மன்னவேன கல்யாண மானெவா       
        கன்னிதைன மீட் மணங் காண்குவேரா - ெவன்ைனயிவட்      
        சின்னவர்ேபார் ெசய்தைனநீ ெயன்றா னேயாத்தியர் தங்      
        கன்னவிேறாட் ேகாமான் கவன் .  118      
         
142  அற்றதைனச் ேகட்ட மதிதயன்றான் ேப வைக      
        ற்றனன்காட் டான்தைன ள்ளடக்கிக் - ெகாற்றவர்காள்      
        ேகாசலர்ேகான் கூறியெசாற் ேகாளாேமா ெமய்யாேமா      
        ேபசு*கநீ ெரன்றான் பிாித் .  119      
         
143  அப்ேபா தரச ரேயாத்திநகர் ேவந்தைனப்பார்த்      
        திப்ேபா  கண்கூடாக் காட்ெடமக்ேக - ெயாப்ேபா       
        கண்ணிகளத் தா ெயனாக் ைகயைறந்  க்கிறேசர்த்      
        தண்ண ைர ெபாய்ெயன்றா ராங்கு.  120      
         
144  மற்றடந்ேதாட் சந்த்ரதயன் மன்னவைர ேநாக்கியிந்த      
        ெவற்றவ  ேவற்கரத்  ேவந்தனியாம் - ெபற்றெகா       
        மங்கலநாண் கண்ட நீர் மற்ற கா ணாத       
        மங்க ேமார் மந்தணமா மன்.  121      



         
145  கங்ைகபிைற ேவணி ைன கத்தன் வரந்த நாண்      
        மங்ைகெயா  ேதான்றிட்ட மங்கலநா - ணங்கணினாற்      
        கண்டவேன காாிைகக்குக் காதலனா ெமன்றெமாழி      
        ண்டதாஅன் றின் மிங்ெகான் ண் .  122      
         
146  ேகட் ர  ேவந்தீர் கிளக்குவல்யான் சிற்பரனார்      
        நீட் வரத் ற்றநிைல ேந வங் - காட் யதிற்      
        காண்பதன்றி நங்ைகக்குங் ைகக்ெகய்தா யாெனவ ங்      
        காண்கிலமா ெலன்றிைசத்தான் காண்.  123      
         
147  அந்நிைலயிற் சந்த்ரமதி யண்ணலாிச் சந்திரைன      
        ன்னி ளத் ெதாண்மாைல வாெனறிந்தா - ளன்ன ேபாய்      
        வண்சர  நாடன் வைரப் யத்திற் ன்னியைதந்      
        ெதண்க வி யார்த்த ெவ ந் .  124      
         
148  வள்ளலாிச் சந்திரனா மார்த்தாண்டன் ற்பந்தர்க்      
        குள்ளமர்ந்த மன்னர் குளிர்வதன - ெவாள்ளாம்பல்      
        கூம்பினேவ ெசல்வி கக் ேகாகனகந் தாைத கத்      
        ேதம்ப மம் விண்ட திகழ்ந் .  125      
         
149  ேசாதிடர்கள் சூழ்ந் ைரத்த நாள்வாய் வசிட்டைன ன்      
        மாதவர்கள் வாழ்த்ெத ப்பப் பல் யத்தி - ேனாைதெயழ      
        மாமன்றன் ற்றியபின் வல் ெயா  ேகாசலர்ேவந்      
        ேதமஞ்ச ணம்மைனக்க ேணய்ந் .  126      
         
150  கண் ேகட் ண் யிர்த் ற்றறி  ைமம் ல       
        ெமாண்ெடா  கண்ேண ளெவன் ம் - பண்ைடெமாழி      
        ெமய்ப்ெபா ைளச் ேசாதித்தான் ழ்ந் பல நாட்கயற்கட்      
        ப் றழ்வாய்த் ேதாைகெமன்ேறா ேடாய்ந் .  127      
         
151  ெபான் ஞ்சு மார்பன் ெபாலங்கதிர்ப் ண் மாெனா தன்      
        மின் ஞ்சு மாட வியனகர்க்குச் - ெசன்ெறய்த      
        ன்னியைத மாமற் குணர்த்திவிைட ெகாண்டவனல்      
        கின்னிப ன் ெயளதக  ேமற் .  128      
         



152  ஐங்கவனக் ெகாய் ைளமா னார்த்தமணிப் ெபாற்ேறாிற்      
        ெசங்கதிர்ேவற் ெசம்மெலனச் ெசம்மாந்  - ெசங்கமைல      
        யன்னா டனிவர்ந்தங் காரப்ப ர சார்க யின்      
        மின்னார் குைடநிழற்ற ேமல்.  129      
         
153  அதி க்ைக ேநர்ம ங்கு லாயிைழயா ரம்ெபாற்      
        கதி மி ங் காற்கவாி சச் - ச ரங்க      
        ேசைனக் கடன்மிைடந்  ெசல்ல னந்தயங்கப்      
        பானற் பதாைக பறந் .  130      
         
154  கும்ப னி பின் தி*ேதான் ேகாலமணித் தண் ைகயி      
        ம்பாினி ேதறி ற ெவாண்கயேலா - டம்ப க்குங்      
        கணமடவார் காய்களிற் க் காவலர்க லைமச்ச      
        ரண்மிவர ைவயத் தைணந் .  131      
         
155  வார்பயி  நீள்கிடங்கு வாய்ந்ெதாளி ங் கன்ன ாிக்      
        கார்பயி ங் காப்பின் கைடயிகந்தங் - ேகர்பயி ஞ்      
        ெசஞ்சரண ெவண் விச் ேசவெலகின் ேப தழீஇத்      
        ஞ்சுமலர்ப் பண்ைண ற்றான் சூழ்ந் .  132      
         
156  ஆதபத்தால் ெவம்ைம றத்ேத யைடயி ட்      
        சீதமறா நன்னீர்ச் ெச ந்தடங்கண் - மாதவர்க      
        ெணஞ்ைச நிகர்ப்பனநீ ேநாிைழயாய் காெணன்றான்      
        மஞ்ைச நிகர்த்தகர மன்.  133      
         
157  இமி தமண் வான்வளிதீ யின் யிராய்ப் பற்றின்      
        ற*மல னமர்வ ேபா லவிக் - கமலதள      
        மீ  ந ஞ்ச ல் ேமவித் திகழ்வ காண்      
        காதயில்ேவற் கண்ணாய் க .  134      
         
158  கற்றாைரக் கற்றாேர கா ற்  நற்கழகத்      
        ற்றாங்கு ெவண் வி ேயாதிமங்க - ணற்றா      
        மைரக்கயத்திற் ேசர்ந் ைறவ வா*விழியிற் காண்       
        விைரக்க ப்பி னங்காய் விைரந் . 135      
         
159  உற்றக்கா ெலாற்க வர்த்தகலா ெதாட் ம்      



        ெபற்றியர்ேபாற் ெகாட் ெயா  ேபராம்பல்-வற்றியநீள்      
        பண்ைணக்கட் ன் வநீ பாராய்ெசங் காந்தளங்ைக      
        விண்ைணப் ெபா விைடயாய் ழ்ந் .  136      
         
160  சாந்தைன ந் தீயனேவ ெசய்தி ந் தாமவைர      
        யாந்தைன ங் காக்கு மறிவினர்ேபாற் - காய்ந்ெதறி ம்      
        பள்ளர்க் கி நிழைலப் பா க்கும் பாதவத்ைதத்      
        ெதள்ள தச் ெசால்லணங்ேக ேதா.  137      
         
161  நல்லார் பலாிடத்  நண்ணிநிைல பார்த்தி ந்       
        கல்*லாக களிக்குமகன் ேபான்மலர்க - ெளல்லாம்ேபாய்த்      
        ேத ண் டளிகள் ெச க்குவநீ காாிைகைம      
        தா ண ெடாளிர்தடங்கண் சாத் .  138      
         
162  இன்னாெசய் தார்க்கு மினியெச ஞ் சான்ேறாாிற்      
        றின்னார்வத் தாற்சற் சிறார் ச - வன்னார்க்கும்      
        ெபாங்கர் கனிெசாாி ம் ெபாற்பதைனப் பார்த்த ளாய்      
        திங்க தற் ெசந்தி ேவ நீ.  139      
         
163  ேகளாேத வந்  கிைளகளா யிற்ேறான்றி      
        வாளாேத ேபாமாக்கண் மானம* - னீள்காக்ைகக்      
        கூட் ற் குடம்ைப றக் ேகாகிலங்கள் ேசணகல்வ      
        பாட்டளிசூழ் ங்குழலாய் பார்.  140      
         
164  ஒப் ர  தன்ைனநயந் ங்கியற்  நல்லவர்பாற்      
        ப் நற் ெசல்வந் வன்றியேபா - லப்ப விற்      
        சீதந ந் தீர்த்தஞ் ெசறிந்தி த்தல் வள்ைள றழ்      
        காதள  நீள்விழியாய் காண்.  141      
         
165  ஒத்த ர ள்ளா ந் ைண ங் காத்தி க்கும்      
        வித்தகாி ேனாிமைட ேமற்குரணடந் - தத் சி       
        மீேனக விட் மீன் ேமவள ஞ் ேசார்ந்தமர்வ      
        மாேனகண் சாத்தாய் மகிழ்ந் .  142      
         
166  ெபற்றார்க்ெகான் றீகலான் ேபரறஞ்ெசய் யா டம்ைபச்      
        ெசற்றீட்  ைவத்திழக்குஞ் ெசல்வைனப்ேபா - னற்றாைழ      
        ேமன்மா  ேமய்க்கியிறால் ெகாள்ளவளி விம் வபார்      



        பான்மா ஞ் ெசால்லாி*ய பாிந் .  143      
         
167  ெகால்ைல  ேவார்பைடக்குக் குற்றியிைனச் சார்த ல்      
        ெலால்குத ன் ற்றி ப்ப வல்லவைர - யல்லவர்ேசர்ந்      
        ெதான்னலைர ட்கா வ ேபா லாம காண்      
        மின் வ மாேத விைழந் .  144      
         
168  ண்ணறி  மாந்தர்க்கு ல்கற்ற வத் ைணேய      
        நண் வ  ேபாற்களமர் நாற்றிைறப்ப - மண்ணகழ்ந்த      
        ேகாணெயலா வைபங் கிள்ைளவிைழ தீங்குதைல      
        வா தேல ேநாக்காய் மகிழ்ந் .  145      
         
169  தண்கதிாி னாற் ரக்குஞ் சந்திரனின் ன் த்       
        ெவகண்திைர ழ்வதனத் தம்பிைகயி - னன்ெக ந்       
        மங்ைகயிடத் தாாின் வயனில ஞ் ெசாற்பறம்ைபக்      
        ெகாங்ைக  ேகாதாய் குறி.  146      
         
170  பாங்கிற் பழனவளம் ைபந்ெதா க்குக் காட் மிளிர்      
        ஞாங்கரமர் ெசங்ைக நரபதிதா - னாங்ககன்       
        ேபாகி ய ஞ்சுரத்ைதப் ல் யவ ணாரணிையச்      
        ேசாகமற ேவத்தித் ெதா .  147      
         
171  ஏகியவ ணின்  மி ம்பவத்ைத ேயாப்பி மந்      
        தாகினிெயாச் ேசைனெயா  சார்ந்தகனிற் - ேறாைக ட்      
        னாணெமா  ழ்கியாி யாைன  யார்வனம்ெவற்      
        ேபாணமிைவ யா மிகந் ற் .  148      
         
172  தற்கியற்  நன்றிதைனத் தானறிந்  ல்ைலந ம்      
        பற்கிளரப் பற்பநகில் ெபாங்கவாிப் - ெபாற்கதிைர      
        வானிற்கு நீட் ெமழிற் ேகாசலெமன் மா க      
        மான வேயாத்தி யைணந் .  149      
         
173  வா ாிஞ்சு ெநாச்சி மணிவாயி ன் றத்ேத      
        னிறத்  ேவதியர்க லைமச்சர்-தாைனெவள்ள      
        தறிஞர் ெமாய்த்ெததிர்ந்  மா கு  னார்க்கு ர      
        ேசாைத டன் ெகாள்ளப் குந் .  150      



         
174  ேதாரணத்  திவயிற் ெறாண்ைட றழ் வாய்த்ேதாைக      
        மாரரக்கு நீர்சூழ்த்*தி மண்கவிழ்ப்ப-ேவாாிகந்       
        சுரர்ெபாற் கும்பெமதி ேரந்திவரப் ெபாற்ேகாயி      
        லாச நாட் க்கா னமர்ந் .  151      
         
175  அன்றினர்கண் மார்பமகிழ்ந் தாவி கு த்ெதாளி ம்      
        ெவன்றிவ  ேவற்ைகயாிச் சந்திர ங் - கன்றணிைகப்      
        ைவ ேமா வாகி*னி  ல் யமர் ேபாழ் ற்ற      
        பாைவவயிற் கர்ப்பம் படர்ந் .  152      
         
176  ேவலைனய கண்குழிய ெமய்ந்நரம்  ைபத்ெதாளிரப்      
        ேபாலைனய ெமன்ேறாட் ெபா வகல-வாலச       
        ங்கவிைட ேதான்ற விர்ப்ப க நங்ைகநகிற்      
        ேகாங்கின் கங்க த்த கூர்ந் .  153      
         
177  பன் மதி பத் ம் படர்ந்ததற்பின் சந்த்ரமதி      
        நன்னரமர் நாெளா ேகா ளில்ேயாக - மின்னைவநன்      
        குற்றதினத் தீன்றா லகுவப்ப ேவார்மகைனப்      
        ெபாற்றரளஞ் சங்குயிர்ப்ப ேபால்.  154      
         
178  ெபற்றாண் மடவரலாண் பிள்ைளெயனாச் ேச யர்வல்      
        ற்றார் கழற்பதந்தாழ்ந் ேதா த ம் - வற்றாத      
        ேவாைக ெந ம் ணாி ட் ைளத்ெதான் னார்க்கடந்த      
        வாைகயாிச் சந்திரனா மன்.  155      
         
179  சத்தியஞா னானந்தன் சார்தளியிற் றான்சிறப்       
        ெமத்தியவன் பானிகழ்த்தி ேவதிய ஞ் -ச த்த தற்      
        றந்திரத்திற் ேறர்ந்தவ ந் தாம்ெவ ப்ப ெவாண்ணிதியந்      
        தந்திபாி ண் கி ந் தந் .  156      
         
180  ெவய்யசிைறச் சாைலநின் ம் ேவந்தைரக்கால் யாப்பகற்றிக்      
        ைகயசல மாெந ந்ேதர் காணிெகா த் - ய்கெவனப்      
        ேபாக்கிக் கைறவி த் ப் ெபாக்கசத்தின் றாட் றந்ேத      
        யாக்கமிலார் ெகாள்ெகனவிட் டார்ந் .  157      
         



181  சுண்ணெமா  ெநய் விழாெவ ப்ப நல்கிநகர்க்      
        கண்ணமர்ேவா ெரல்லாங் களி ங்க - வண்ணமைற      
        சாற் மர பாற்ேசய்க்குச் சாதகமா திச்சடங்ைக      
        யாற்றி யகத்தா னமர்ந் .  158      
         
182  விந்தமைல றடக்கு ெமய்த்தவன்பின் ற்பவித்த      
        வந்தணன் ன் ேனாராசி யாங்குைரத்  - ைமந்த க்குப்      
        ேபர்ேதவ தரசெனனப் ேபசமகிழ்ந் ேதமகைனத்      
        தார்மார் ெப த்தைணத் த் தான்.  159      
         
183  எண்ணாிய வின்பமைடந் ேநந்திைழயாள் ைகக்ெகா த் த்      
        தண்ணில  சுமணித் தாமம்ெபான் - னண்ணைரஞாண்      
        சுட்  சதங்ைக சுதற்கணிந்  மின்மணிப்ெபாற்      
        ெறாட் ன்க ேணற்றிநன்னாட் சூழ்ந் .  160      
         
184  மின் மதி ேயார்நான்கிற் சந்தி மிதிப்பித்தங்      
        கன்னமதி யாறி லமர்ந் ட் த் - தன்ெனா ேசய்க்      
        காண்டதனிற் ேகசவிைன யாற்றி மகன்றவழ்ந்ேத      
        யீண் சி  ைகநீட்  யீர்த் .  161      
         
185  அளாவியகூ ழாரமிழ்தி னாயிைழேயா டார்ந்       
        குலாவிவிைள யாடமகிழ் கூர்ந்ேத - ெயழாெலனப்ேப      
        சின்குதைல ேகட் ன்ப ெமய்திப் பயில்வித்       
        நன்கைலக ைளயாண்  னன்கு.  162      
         
186   ஆறாமப வத் த மகற்கு ப் ாி ல்      
        றா ரணவிதியின் ேமவியிட்  - மாறா      
        மகிழ் ற்றான் ேசேயழ வயதைணந்தா னந்தா      
        ணிகழ் ற்ற ெசால்வா நிரந் .  163      
      
        விவாககாண்டம் ற்றிற் . ஆக 186      
        ------------------------      
      
        



4. இந்திர காண்டம் (187 - 206) 
         
187   அற்பக ஞ் சாரா தவிர்கனக ேலாகத்ேத      
        ெபாற்பினம ராவதிப்ேபர்ப் ம்பதியிற் - சிற்பநன் ல்      
        வல்லமய ேனார்ந்  வகுத்த சுதன்ைமெய       
        மல்லலணி மண்டபத்தின் வாய்.  1      
         
188  மின் மணி ேமகைலயார் ேமவியி  பாங்காி       
        மன் ெமழிற் சாந்தாற்றி வார்கவாி - ெபான்னலர்க்ைகக்      
        ெகாண்டைசப்ப ெவள்ைளக் கு உாித் திலக்குைடேமன்      
        மண்  நிழல்ெசய்ய மற் .  2      
         
189  சூதெரா  மாகதர்கள் சூழ்ந்  வி கைள      
        ேயாதநிதி ையந்த வி ேனா மணி - ேயாதனமீ      
        ேத விைவ கட்கைடையத் ேதர்ந்தியற்றக் கின்னரர்யா      
        ழா வமிழ் தார்த்தச் ெசவிக்கு.  3      
         
190  உ ப்பசி ன் னல்லா ெராளிர்மின் ெகா ேபா      
        னி த்தெமதிர் ெசய்ய ெநறியா - த்திரர்கள்      
        சாத்தியர்விண் ேணார்கந் த வர்வகக் கன்சித்தர்      
        நீத்தவெரல் லாம்பரவ ேநர்ந் .  4      
         
191  ேகாைவம ள் வாய்ெந ங்கார்க் கூந்தற் சசிம ங்கு      
        ேமவமணி ேமா சிர மீதிலங்கக் - ேகாவி ைற      
        ெகாய்தபைட ைகயிற் குலவந ங் கற்பகத்தின்      
        ெமாய் ணர்த்தார் ஞான்றைசய ெமாய்ம் .  5      
         
192  சீற்றக் கடாக்களிற்ைறச் ெசன்னிபிளந் ண் மாி      
        ேயற்றி ென த்த  மாதனத்ேத - ற்றி க்கு      
        மாயிரநீள் கண் த்த வாகத்தா ேனார்ஞான்       
        பாய வைவக்களத்தார்ப் பார்த் .  6      
         
193  லகி ன்ெசாற் ெபாைறவாய்ைம ெவஃகாைம      
        யீவளிெசங் ேகான்ைம யி க்கினைட - தீவிைனைய      
        நாணலறி வாண்ைம கழ் நற்கல்வி ர ளா      
        ேரணமர்ேதாள் ேவந்தர்க்குள் யார்.  7      



         
194  என்  வினாயினனாங் ேகைனயர்வா ளாவி ப்பத்      
        ன்  தவவசிட்டன் ெசாற்றெவலா - நன் ைடயன்      
        றன்ேன ாிலாதவாிச் சந்திரப்ேபர் மன்னவர் ேகா      
        ெனன்னா வி த்தா னினி .  8      
         
195  அன்னதவன் கூற ேம யன் மனக் ெகௗசிகன்றான்      
        ெகான் ம் வசிட்டாவிக் ேகாபதி ன் - ெனந்நல ம்      
        ல்லாைனப் ெபாய் ைரக்கும் ாியைனப் பாதகைன      
        நல்லா ெனனநவின்ற ெதன்.  9      
         
196   என்றான் மைறவசிட்ட னீன  ெசய்ைககுணந்      
        ன்றாத ேயாைனச் சாலவிகழ்ந் - தின்றா ங்      
        ேகாசிகவாய் ெவந்திைலேய ேகாள் கனீ ெவந்திைலேய      
        ேயசிெறய்வம் ெபாய்த்த ன்பா ெலன் .  10      
         
197  ெசப்பியவம் மாற்றஞ் ெசவிசுட ங் ெகௗசிகன்றான்      
        றப்பியம் ன் வாேய தவப் க்கு - ெமப்ெபா       
        ெமய்கழெறன் வாய்மன ம் ேவவலகா ெணன்றைறந்தான்      
        ெவய்தழல்ேபாற் ேசந்  விழி.  11      
         
198  குணெமன் ங் குன்ேறறி நின்ற வசிட்டன்      
        கணமல்கு காட்  ன க்கு - மணவி தழிச்      
        ெசஞ்சைடயன் ேபாற்கண் ைசகெடா ந் தீத்ெதறிப்ப      
        ெவஞ்சின ட் ெகாண்ெட ந்தான் ேவர்த் .  12      
         
199  தாங்கலனாய்க் ெகௗசிக ந் தன் ளத்திற் சீற்ற த்      
        ேதாங்கவிழிக் கங்க குத்திட்டா - னாங்கவி       
        பா  ெசங்கன  பம்பிச் சுவா த்       
        ேமெல ந்  ேபாய் விறந் .  13      
         
200  ெபாங்குதழல் ேபாகிப் னிதமைறப் ங்கவன்றான்      
        றங்கு லகதைனத் தாக்க ேம - மங்கு வர்      
        ெவன்றிக கு சத்தன் விண்ெணா மண் ெணன்ப ேமா      
        ெவன்  ந ங்கி ெய ந் .  14      
         



201  அன்ன னி ேவார்சினத்ைத யாற்றிநனி ேதற்றி ள      
        ெமன்ைனெசயத் தக்க திழிதக்க - ன்னி ைர      
        யா மின்ெவன் றாற்ேறாற்றா லந்தணிர்நீ ெரன்றவைர      
        நா  யிைசத்தா னயந் .  15      
         
202  சான்ற பராசரன்  தாைதயாிச் சந்திரன்றான்      
        மான்  மனம்பைணப்பின் மற்றிவனா - ேலன்றதவம்      
        விட் மண்ைட ேயாேடந்தி ேம வன்யான் ெறற்கிெனனாக்      
        கட் ைரத்தா ெனஞ்சங் கனன் .  16      
         
203  இன்னிைசயாழ் மீட்  ெமழினா ரத னிவ      
        னந்நிைலயிற் காதி யளித்தமகன் - றன்ைன கம்      
        பார்த்  வசிட்டன் பகர்சபதங் ேகட்டைனசூ      
        ேளார்த் ளநீ ேயாெதன்றா ற் .  17      
         
204  சத்தி த ேலார்ப் பயந்ேதான் றா வன் ெவன்றிெயனின்      
        ெமய்த்தவத்திற் பாதி விைழந்தளிப்பன் - கத்தலனால்      
        யா  மவன் ேபாற் ெப ம்பாைட ெயன்றிைசத்தான்      
        வானிைற ன் ெகௗசிக  மற் .  18      
         
205  சா மிஃ ேதந்தலாிச் சந்திரன்பாற் சாற்றாேம      
        ேயலவிவ ற்றெவலா ேமகியினி - நா சைடக்      
        ேகாசிகநீ யன்ேனான் குணஞ்ெசயைலச் ேசாதிெயனப்      
        ேபசினனாற் ேபர்யாழ் னி.  19      
         
206  ஆங்கச் சைபகுைலய ைவந்தவிந்த வந்தணர்க      
        ணீங்கித் தமதி க்ைக ேநர்ந்தனர்ேமற் - றீங்கிைழப்ப      
        ன்மனத்தான் ெகௗசிக  ற்றான் னமமர்ந்த      
        ெபான் மைலநீள் சாரற் ெபாழில்.  20      
      
   இந்திரகாண்டம் ற்றிற் .      
        -------------      
      
      



5. வஞ்சைனக்காண்டம். (207-237) 
   
207   ெபான்மைலநீள் சாரற் ெபாழில் குந்த ெகௗசிகன்யாம்      
        ெபான்ம நா டா ம் கூதன் - ன்மனேமாங்      
        கவ்வியத்தார் ேபசுற்ற வம்ெமாழிெமய் யாக்கி மா      
        ெறவ்வைகெயன் ேறார்ந்தா னி ந் .  1      
         
208  இ ந்தவிடத் தந்த வி தைனக் காண்*பா      
        ன ந்தவெரண் ணில்லா ரைணந்  - ெபா ந் மன்பிற்      
        ெசன்னி யவன ையத் தீண்டமணில் ழ்ந்ெத ந்       
        மன்னி ம ங்கு மகிழ்ந் .  2      
         
209  க்கு ம்ைப ெவன்ற தல்வாநீ விண் லகம்      
        க்கபின்ைற யாங்குப் குந்தெவலாந் - ெதாக்கெவமக்      
        ெகான்  *ன்பி ெனான் ம் விடாேம ைரத்த ளா      
        ெயன்றவைன ேவண் னான் ேற.  3      
         
210  சுத்தெநறி ேதர்விச் சுவாமித் திர னிவன்      
        த்தநக ற்றெதான் ம் விள்ளாேத - ெமய்த்தவத்தீர்      
        ேதவரைவக் கட்ெபாிேயார் ேதர்ந்தமகத் ேதார ேவள்      
        வாவ னீண் டாற்றவைடந் ேதன்.  4      
         
211  நீயிெரலா ெநஞ்சுவந்  ேநாிலாிச் சந்திரன்பாற்      
        ேபாயாிய ேவள்விக் கியான் கல்வ - தாயெபா       
        ணல்கும் வைகெபா த்தி நண் திரா லீண்ெடன்னாச்      
        ெசால் னேனார் வஞ்சைன ட் சூழ்ந் .  5      
         
212  ேநர்ந்ததற்குப் பற்றிரண்  நீத்தவர்க ெளல்ேலா ம்      
        வார்ந்தவைரச் ைசலம் வனநதிையச் - சார்ந்தகன்       
        ெபான்னைனயார் பந்தா ம் ம்ெபாழில்சூழ் ேகாசலமா      
        மன்னைவயிற் க்கார்கள் வந் .  6      
         
213  வந்த னி ேவாைர வணங்கித் தவிசி த்தித்      
        தந்தமத யாைனயாிச் சந்திரன்றான் - பந்தமக      
        லந்தணர்கா ளீண்ட னைடந்ததிறஞ் ெசப் ெமனாச்      
        சிந்ைதமகிழ்ந் ேதாதினன் ன் ெசன் .  7      



         
214  கற்பக  நாண்மலர்க்ைகக் காவலேகள் வாசகெமான்      
        றற்பிெனா  ெகௗசிகனஃ தா னனாற் - ெபாற் நீ      
        யீய வ ணிந்தா ன்னெதனச் ெசால்வெமன      
        வாய்மலர்ந்தார் மாதவர்கண் மற் .  8      
         
215  ஆ யிேர யா  மளிக்குவல்யா ெனஞ்சுவந்       
        ேபரறிவாஞ் ெசல்வம் ெபாி ைடயீர் - நீாியம்       
        மப்ெபா ண் டாெமனினல் சாெதாழிவ ேனாெவன்றான்      
        றப் ைரயாத் தாாிைறவன் றான்.  9      
         
216  வானவர்க்கு மண்ணவர்க்கும் வாயாத ேவார்ேவள்வி      
        தானியற்ற ெவண்ணினம்யாஞ் சாற் மதற் - கானெபா ள்      
        ேவண் ைன ேமவினமால் விண் றழ்ைக ேவந்தெவன்றார்      
        மாண்டதவத் ேதார்வாய் மலர்ந் .  10      
         
217  ேபாதப் ெபாிேத க ம் ெபா ெளனி       
        மீத ெவனக்கியல்பா ெமன்றிைசத் க் - காதயில்ேவற்      
        றாைனயாிச் சந்திரன்றன் ேனவலர்க்குச் சாற்றியிட்டா      
        னீனமில்ெபான் ெகாண்டைணதி ெரன் .  11      
         
218  இன்றிவ் வி நிதியம் ேவண்டலம்யாம் யாகமியற்      
        றன்றளிக்க ெவன்றைறந்தா ரந்தணர்க - ணன்ெறனேவ      
        மன்னனிைசத் தானவைன வாழ்த்தித் தேபாதனர்க      
        ளந்நகைரத் தான் விட் டகன் .  12      
         
219  வல்விைரந்  பஃறிைண ம் வார்கட  நீந்திவிைன      
        ெவல்விசுவா மித்திரன்றான் ேம டசம் - ல் யவற்      
        ேபாற்றியாிச் சந்திரன் ெபான் னல்கவிைசந் தாெனனேவ      
        சாற்றினர்ெசன் றார்தம  சார் .  13      
         
220  தீயமனக் ெகௗசிகன்றான் றிங்கள்சில ெசன்றதற்பின்      
        கூயகலப் ட்களதர்க் கட்குளமீன் - பாயெந ங்      
        காவலர்கண் ணீ ைறப்பச் ெசந்ெநற் கதிர்பனிப்பத்      
        தாவிலேயாத் திப்பதிையச் சார்ந் .  14      
         



221  மந்தரெவற் பன்னெகா  மண்டபத்தி ெலய்தவாிச்      
        சந்திரன்ெசன் றம் னிையத் தாளிைறஞ்சி - யந்தமணி      
        யாதனத்தின் மீதி த்தி ையயாநீ வந்தநிப      
        ேமா ெகன்றா ள்ள வந் .  15      
         
222  சத்தி த ற் வைரத் தான்ெசகுத்த ெவய்ய னி      
        ெமய்த்தமைற ேவள்விக் கியான்வி த்த - வத்தவர்க்கு      
        நீயிைசந்த ெவாண்ெபா ைள நீதியிற்  வா கிற்ேபா      
        யீெயனக்கிங் ெகன்றியம்பினான்.  16      
         
223  ஈகுவல்யா னின்னினிேய ெயத் ைணப்ெபான் ேவண் ம       
        ேபாகு ெந ஞ்ச லப் ண்ணியேன -ேயாைகயினீ      
        வாய்மலரா ெயன்றிைறஞ்சி வாழ்த்தினன்வண் ேதநறாப்      
        பாய்மலர்த்தார் ேவந்தர் பதி.  17      
         
224  யாைனமிைச நின்ேற ெயறி ங் கவண்சிைலதான்      
        ேபான வள  ெபா ள்குவிப்பி - னீனம       
        மாமகத்ைத யாற்றிடலா மன்னவேன காெணன்றான்      
        றீமனத் க் காதிமகன் ேறர்ந் .  18      
         
225  அவ்வைகேய நல்குவன்யா ைனயா ெவனெமாழிந்       
        ெதவ்வர்  ேதய்த் த் திகழ் கழலா - னிவ் ழிநீர்      
        வாரணத்ைதத் தம்மிெனன வா வர்க ேளா ப்ேபா      
        ேயாாிைமக்குட் ெகாண்டைணந்தா ங்கு.  19      
         
226  கண்டா னிபங்களித்தான் ெகௗசிகன்பின் பண்ணைலப்பார்      
        தண்டா ராியிைசந்த ேதயைம  - மண்ேடாமஞ்      
        ெசய்ஞ்ஞான்றீ நின்பாெலன் ெசம்ெபா னைடக்கலமா      
        விஞ்ஞான்  ைவத்தனன்கா ெணன் . 20      
         
227  ெசப்பித் தனாதி க்ைக ெசன்ேறார் வியன்ற வின்      
        கப் நிழற் கண்ணமர்ந்  கண்ணினனா - ப் விேம      
        ர்வன ள் ெவவ்விலங்கு ன்ெனைவ  ெமால்ைலயிவட்      
        சார்கெவனத் தன் ளத்திற் றான்.  21      
         
228  அக்கணத்தி லாகு வணில*கி ன் ர்வன ங்      



        குக்கில் ெகா கிளி ழ் மஞ்ைஞ தற் - பக்கிக       
        மத்தி  ெயண்காிெயய் யாமாமான் ன்விலங்கு      
        ெமாய்த்தி  ன்னைணந்  தாழ்ந் .  22      
         
229  எவ் யிர்க்குஞ் ெசந்தண்ைம ண்ெடா கு ெமந்தாய்நீ      
        வ் மிைர கானிற் ாீஇப்பசியாம் - ெவவ்வடைவ      
        தீரப் சித் த் திாி ெமைம யின்றீண் ச்      
        ேசரப் ாிந்தைமெயன் ெசப் .  23      
         
230  என்ற மக் ெகௗசிகனீ ேரந்தலாிச் சந்திரனாட்      
        ெடான் யி ேரா பயி ேராங்குெபாழில் - ெசன்றினிேய      
        ேவாி ட ேனகைளந்  ெவய்ெதன ங் ெகல்லீ ம்      
        வா ெமன ேவவினான் மற் .  24      
         
231   ஆங்க வைவதா ம ந்தவைனத் தாள்வணங்கி      
        நீங்கிவிைரந் திந்திரனார் நீ ர்தி - ங்குமலர்ப்      
        ெபாங்கெரா  ெபாற்கதிர்நீள் ம்பைணசூழ் ேகாசலநா      
        ெடங்குமடர்ந் ற்றழித்த ேவ.  25      
         
232  அந்தவள நாட்  லமர்ந் ைறேவா ெரல்லா ந்      
        தந்தி தற் கான்விலங்கு சார்ந்தியற் ம் - ெவந்ெதாழிைலக்      
        கண்  மனம ங்கிக் காவலேயாத் திப்பதி க்      
        கண் யாிச் சந்திரன் ன் பார்த் .  26      
         
233   தண்டனிட்  நின்ெறம்ைமத் தாயிற் கன்றளிப்ேபாய்      
        மண் மி த்* தீயவிக்கு மா கிேல - யண்டலர்கள்      
        ேகாளாிேய நம் ைடய ேகாட்டத்ேத மாவினத்திந்      
        நாளைணந்த ேவா கங்ேக ணன்கு.  27      
         
234  சிற் றவி யாகுவணில் ெசற்பதங்கம் ழ் ாிஞ்சி      
        னற் வர்வாய்க் கிள்ைளமயி னவ்விமைர - மற்ெற ழி      
        தாழ்பைனக்ைக யாைனகவி தாேசாகஞ் ேசாைலெயா       
        பாழ்ப த்த ைபங்கூழ் படர்ந் .  28      
         
235   காவ ந் ேதாைரெயலாங் கங்கு ைடத் ேதள்ெசய்யான்      
        தீவிடநா கந்தீண் க் ெகான்றனவாற் - றா       
        யாளிபல்லங் ேகாணய்க ளானிைரேயா ேடாட் நைர      



        ைள ண்ட வந் பற்றி ெமாய்த் .  29      
         
236  இந்நிைலக்க ெணம்ைமெயலா மீசாநீ காத்திைலேயற      
        ெகான் ணேவ யாேவங் ெகா விலங்கிற் - ெகன்ன ங்ேகட்      
        டஞ்ேசன்மி ெனன்றியம்பி யத்தன்விைள யாட்ைட ற      
        ெநஞ்சூ  ேகாமா னிைனந் .  30      
         
237  இல் மக்கீ ராண் க் கிைறெயன் றவர்தமக்கு      
        நல்ல கில் ெசம்ெபான்*னி நல்கி ம் ர்ச் - ெசல் ெமன்றா      
        னன்னகு  மக்க ளைனவ ந்தம் ரைணந்தார்      
        மன்னன் மலர்த்தாள் பணிந் .  31      
    
        வஞ்சைனக்காண்டம் ற்றிற் .      
    -------------   
 

6. ேவட்டஞ்ெசய் காண்டம் (238- 288 ) 
         
238   நாட்டவர்கள் ேபாயபின்ைற நள்ளல ன் பாற்றினத்திற்      
        கூட் மயில் ேவ ைறவ ர்க்கணின் -காட் விலங்      
        கீண் ப் ாிெகா ைமக் ெகன்ெசயலாங் கூ ெமன்றான்      
        மாண்ட மதியைமச்சர்ப் பார்த் .  1      
         
239  ஆண்டளப்பா னன்ன வமாத்தியர்ைக கூப்பினர்நின்      
        றாண்டைகநீ யத்தமற ேவ வர்நா-யீண் கணத்      
        ேதாடைணந்  வல்ைல யிர்ெசகுத்ேத மாவினத்ைத      
        நாடளிக்க ெவன்றார் நயந் .  2      
         
240  அந்தெமாழி ேகளா வதிர்கழற்கான் மன்னவர்ேகான்      
        ெவந்த கண் வில்ேவடர் தம்ைமெயலாந்-தந்தி மி      
        னீங்கிைமக்கு ன்னீவி ேரகிெயனா விண்டனனாற்      
        பாங்கினின்ற வைரப் பார்த் .  3      
         
241  தர் ெதா  சுடர்ப்பைகயி ேனா ப்ேபாய்க்      
        கா ைவ ேதாலாிவாழ் காெனங்கு-மா ாீஇக்      
        குன்றவைரக் கண்டைரயன் கூறியிட்ட கற்பைனைய      
        மன்ற வவர்க்கிைசத்தார் மன்.  4      



         
242  அக்காைலச் ெசவ்ேவ ளமாநிலத்ெதப் பா னின்       
        ைமக்கார் வ வத்தர் வார்ந்தி தந்-தக்காதா      
        பீ திகழ் சூட் னர்கள் ேபரழல்கால் கண்ணர்கணி      
        மாைல யல்வ மார் பர்.  5      
         
243  ழ றழ்ேதா ேளந் ைள ாிச் சிைலயா      
        ரழலவிடம்பில் கம்பி மா வத்தர்-ெக வி ைட      
        வாளர் ம ங்கைசெசங் கச்சர்ெதா  ேதாலணிந்த      
        தாளர் கணக்கிறந்தார் தாம்.  6      
         
244  ேபாந்தின் க க்ெகயிற் ப் ேபாகு கச்ச ள்வாற்      
        பாய்ந் குைரத் ேதக க்கும் பாசியின-ேமாந் வரத்      
        ெதாண்டகத்தின் கூட்டந் ைவப்பக் க ங்கடல்ேபாற்      
        றண்டனிட்  ேவந்தெனதிர் சார்ந் .  7      
         
245  நின்ெற ந்ைத யாெவம்ைம நீயைழத்த காரணேமா      
        ெதன்  ம வ மண் ணில்வி ந்தா-ரன்றவர்கள்      
        வத்திரஞ்சீர் லகும் ைவத்த பி மகன்      
        த்திரன்ேறா ேனாக்கிப் ாிந் .  8      
         
246  வாவன் தற்கக ம் வாெல ன் ர்வன ம்      
        வா மாி யாதிவன மாக்க ந்தாங்-காவிெனா       
        ைபங்கூைழ நாடைணந்  பாழ்ப த்த லானவற்ைற      
        யிங்ேககி ன் குமி னின் .  9      
         
247  யா  மக்குதவி யாக வ ெமனா      
        மாமணிப்  ணாைட வழங்கிநனி-யாமவர்க்கு      
        நல்கிவிைட பின்னைமச்சர் நா யனீ கத்ெதா நீர்      
        ெசல்கவிைரந் ெதன்றியம்பித் ேதர்ந் .  10      
         
248  மண்டபத்தி னீங்கி மைன குந்  ெமய்க்கவசங்      
        ெகாண் த் ச் சாமநிறக் கூைறமணி-மண்       
        சூ ைட வாள் க்கிச் சூ த  வில்ேலந்தி      
        யீ மம் பாவ  கிட் .  10      
         



249  ைபங்கைளத்ேதாள் ெவண்டரளப் பற்க ங்கட் ெசந் வர்வாய்ப்      
        ெபாங்குசுடர்ப் ெபான்வ வப் ைவெயா -சங்கலறக்      
        ெகாய் ைளமான் யாத்த குவடைனய ெபாற்ெகா நீள்      
        ைவயமிைச வல்ைல யிவர்ந் .  12      
         
250  நாற்பைட ன் னண்ணெவ  ழ்தி பதாைகநிைர      
        காற்ெப க் கத் டேன ெவண்கவிைக-ேமற்பகைல      
         யி ேடாற்ற ெமாய்யரச ரார .      
        நீ மணி காட்ட நிலா.  13      
         
251  மஞ்சுறங்கு நீண்டமாட மாைல திகழ்ம கி      
        ெனஞ்சைனய ர்ந்  ெந நகரத்-திஞ்சிமணி      
        வாயில்* கடந்  மறவர்பைடக் கார்க்கடைலப்      
        ேபாயைணந்தான் பானரைல ேபால்.  14      
         
252  ேவந்தர் பிராைனய  ழ்ந்திைறஞ்சி ெவங்ெகாைலஞர்      
        ேபாந்  பரந்தகணி ம்ெபாழினீ-ரார்ந்ததட      
        ெமங்கும் வைலபிணித்  வாெரா ங்கி ேயங்குபம்ைப      
        ங்க விரைல .  15      
         
253  ழக்கிப் பிணிப்பகற்றி ெமாய்ஞ்ஞம  ேயவி      
        ைழக்குலமா மாக்கடைம ேயாாி- ைழக்ைகயிபங்      
        ேகழறகக் ெகண்குகவி ேகசாி ன் ெவவ்விலங்கு      
        சூழவைலக்குண ேமவத் ரந் .  16      
         
254  எய்ெதறிந்  குத்திச் ெசகுத்தனராங் ெகண்ணிறந்த      
        ெமாய்சிைறய ள்  ரண*விலங்கும்-ெபய்கழற்கால்      
        ேவந்தர் கவணசிைல ம் ெவள்ேவ ங் ெகாண் கு*தார்      
        ழ்ந்தபிண ெவற்ெப ந்த விண.  17      
         
255  ெசயிாிற் றைலப்பிாியாக் காட்சிச் சிலவ      
        யிாிற் றைலப்பிாிந்த ைன -வயிற்*ெற ந்த      
        வங்கி தணிய *ழற்ெபாசுக்கி நாய்க்கு மட் த்      
        ங்கம  நீர்ப கித் ய்த் .  18      
         
256  வந் மணி ெமௗ ைன மன்னவர்மன் ன்பிைறஞ்சி      



        ெயந்ைதயினி ெயங்க க்ேக ெயன்ைனவிதி-யிந்தவிடத்      
        ற்றவிலங் குட்சில்ல வய்த்தகைண ேவல்*பைணத் ச்      
        ெசற் வைல ேசணகன்ற ெவன் .  19      
         
257  வினாயினர்கள் ேகட் ைறவன் ேவ வைர ேநாக்கி      
        ெயனா க த் தின் விலங் ெகல்லாம்-விநாச றச்      
        ெசய்தைவகள் ெசன்றதிைச ேதாற கிப் பின்னகாி      
        ெயய் வெதன் ேறறி ய்த்தான் ேறர்.  20      
         
258  ேகான்ப மத் தாள்வணங்கிக் ேகாட் சிைலக் ைகக்குறவர்      
        கான்படர்ந்  காற்சுவடார்ப் ேபபற்றி-மான்பறைவச்      
        கூட்டெமலாங் ெகான்  கு ங்காட்ைடச் ெசங்கன க்      
        கூட் னர்க ெளால்ைல ண .  21      
         
259  ெசந்தழற்குத் தப்பிச் சிலமி கம் பாய்ந்ேதாடீ      
        ந் தைம ேயய னிவெனதிர்-வந் விழக்      
        கண்டவ ட் ெபாங்கிக் கணக்கிலமா விட்டனமீண்      
        டண் னைவந் தாெறன்ெகா ெலன் .  22      
         
260  எண்ணி யிைனந்  தன்பா ெலய்தியவவ் ெவவ்விலங்ைகக்      
        கண் ற்றஞ் சாதிெரனக் ைகயைமத் -நண்ணியவட்      
        ெசய்த ந்தார் ேவந்*த ைமச் ெசய்த நீர் ெசப் ெமன      
        ைவதைனத் ஞ் ெசாற்ற வைவ.  23      
         
261  அந்தெமாழி ேகட்டறேவா னங்கி விழித் ைணகள்      
        சிந்த விழித் ச் சிாித் சுைக-கந்த ணர்      
        நாசிமிைச ைவத்ேத சர  நதிெயா குங்      
        ேகாசலமா மன்ைனெவல்பாக் கு.  24      
         
262  உன்னி யகல்விசும்பி ள்ளா ம் பாரகழ்ந்ேதார்      
        வன்ென ங்ேகாட் ேடந்தியமால வன்றிேயா-மன் யிைரக்      
        ெகான் ம்ெவங் கூற் ரட் ேகால த் தாங்கியேதார்      
        ெவன்றயிர்ப்பங் ெகய்த ளத் .  25      
         
263  ெபான் வம் ட்பரா கத்ைதப் ைரமிட       
        மின் மணிக் ெகவ்விழி ம் ைபம் க ந்- ன் பிைற      
        ேநெரயி ந் ப்ப  நீல நிறக்குர ஞ்      



        சாெர ழி தன்றவத்தாற் றந் .  26      
         
264  ேநாக்கியைத நீெசன்  ேநான்கழற்கால் ரெரா       
        தாக்கிச் சிைலெயயினர் தம் யிைரப்-ேபாக்கித்      
        திாிசங்கு ெபற்ெற த்த ெசல்வைனத்தான் ெகாண்       
        விைரவிங்கு விட்ேடெகன் றான்.  27      
         
265  அந்த வி  ய வணங்கி யக்களி       
        வந்ெதனச்ெசன் றாங்ககைரயன் வற்*கினிேயா- ந் கர      
        விற் ளிஞர் தம்ைமெயலாம் ட் ய  கூெரயிற்றாற்      
        *ெபயர்த்ேதா ற் க் கைற.  28      
         
266  தப்பிெயா  ேவடன் றராபதிதாள் ெசன்றிைறஞ்சிச்      
        ெசப்பினனஞ் ேசைனையெயல் லாஞ்சிைதத்த-ெதாப்பிலா      
        ெவய்ய வராகெமான்  ேமவியிவட் ேடாிைனநீ      
        ையய திாித்த ள்க ெவன் .  29      
         
267  ெசாற்ற வைரெசவியிற் ேறாய்த ேம மன்னவர்ேகான்      
        ெசற்றமனத் ேதாங்கச் சிாித்தின்றீண்- ற்றவர்தம்      
        மாவியின்வன் ைமத்ேதநம் மாவிெயனாக* ைகெய த் த்      
        ேதவித  ெசம்ெபாற் சிைல.  30      
         
268  தங்கச் சயந்தனத்ைதச் சாரதிவல் ரப்ேபாய்த்      
        ங்கக் காிபாிையத் ளாக்கி-யங்ெகதிர்த்ேத      
        சார்த ெவங் ேகழற் றட தன்ேம ய்த்திட்டான்.      
        கூர்த ேகா ெலான்  குறித் .  31      
         
269  உய்த்தகைண ேயாசைனேயார் பத் க்கப் பாற்ெகா ேபாய்      
        ைவத் ட ம் ைபங்கைழநீள் வான்கிாிேம-ெனய்த்த ட      
        னின் திரஞ் ேசார ெந ங்கி ட்  ெகௗசிகன்பாற்      
        ன்றெவ ந் தங்ேகா ற் .  32      
         
270  சித ண்  ேபாய பைடஞெரலாஞ் ேசர்ந்       
        பதமத்தாள் வந்  பரவ-வதிபன்றா      
        னஞ்சாதி ெரன்னாவங் ைகயைமத் த் ேதர்நடத்திச்      
        ெசஞ்ேசாாி வார்களத் ட் ெசன் .  33      



         
271  ேசைனயவட் பட்ட ைம ெதாிசித்ேத      
        ேயனமைதக் ெகால்ல ளத் ெதண்ணிய -ேபானதிைச      
        காற்சுவ  பற்றிப்ேபாய்க் கானம் பல குந்       
        ேமற்ெசறிய ளி மிக.  34      
         
272   ேபாந்தைணந்தான் ைகவல ம் ெபாற்பிரச ண்டக ங்      
        சாந்திமி  காவிெயா  ஞானிக -மாந் கி ஞ்      
        ெசய்ய கு த த்ேதா டாைமவரால் சங்குறலாற்      
        *ற னிகர் ெதண்ணீர்த் தடம்.  35      
         
273   மண்டலத்திற் பாயி ைள வாாி ண்  ெசங்கரத்தால்      
        விண்டலத்தின் ேமவ க்கன் ேவந்தர்பிரா-னண் ரதஞ்      
        ெசன்ெற ந்  தன்ெமய் ெசறிந் கண் மண்ண ற்றான்      
        ன் குட ந்நர் ைனந் .  36      
         
274   பின்ெறாடர்ந்த மந்திாிமார் பின்னிைடயாத் தாைனமன்னர்      
        ெவன்றியாிச் சந்திர  ேம ர்தி-நின்றிழிந்       
        ெபாய்ைகந நீர்குைடந் ண் டாறிப்  ாித்தி ந்தார்      
        ைமகுல  ம்ெபா ம்பர் வாய்.  37      
         
275  சீதவனங் ெகாண்மார் சில னிவ ராங்கைணந்தார்      
        காதயில்ேவற் றாைனெயா  காவலர்பார்த்-ேதாதினாீண்      
        டாதெவவன் ேபாந்தா யடைலெச ஞ் சாபத்தாற்      
        காதிமகன் கண்டக்கா ெலன் .  38      
         
276   என்னவ் வ கட்குச் சீற்றம  ேயனிடத் க்      
        ெகான் மவற் கியான்குயின்ற குற்றமற் ண்-ெடன்னி      
        னைவதி த்திப் பின்ன ரகல்ைககட ெனன்னாக்      
        குவிகரத்ேதா டாங்குைரத்தான் ேகான்.  39      
         
277   மன்னிைசத்த மாற்றம  மாதவத்ேதார் ேகட்டனர்கள்      
        பின்னிகழ்வ காண் ெயனப் ேபசினர்கண்-மன்னகன்றார்      
        பின்பிர  ன்னப் பிாிையெயா  கூடாரத்      
        தன்பி ற் க் கண்வளர்ந்தா னால்.  40      
         



278    தாதவிழ்தார்ப் பார்த்திவர்கள் சார்ந்த ைவ யிற் யின்றார்      
        பாதவத்தின் கீழ்த் யின்ற பாய்பாிேதர்-லாதவன் ங்      
        காவிற் ெறா கிெயழக் கங்குவறத் ேதான்றினனீள்      
        வாவி மைரமலர வந் .  41      
         
279   ேசைனெயா  ேதராசர் யா  ணர்ந்ெத ந்தார்      
        வானமளி வாய்க்களவி வள்ளெல ந்-நா *ல       
        மீனவிழி ெமல் யலாள் ேவந்தனத்த ேமார்ந்திைறவ      
        வானதிற னிற்ெகவெனன் றாள்.  42      
         
280  வானமிழ்த நா ெமாழி மாேன ெந ந ரா      
        ன  ேமார்கன  கண் ணர்ந்ேதன்- யாெனன்      
        றிைறயளித் த் தைரநேவந் ேதயின  ேலாைர      
        யிைறயினிட்டவட் டந்தி தி ெரன் .  43      
         
281   இைமப்பினிலத்த வர்தா ேமகி யைழப்ப      
        வைமச்செரலா ெமால்*ைல ய கி-- ெயைமக்*க கீண்      
        ைடய வைழத்தபாி ெசன்ன ளக ெவன்ற நாயன்      
        ெசய்யகழல் ேபாற்றிநின்றார் ேசர்ந் .  44      
         
282  அந்தநிைல மற்றவர்ப்பார்த் தண்ண ெலைன பயந்த      
        தந்ைதத  ேவா வைண சார்ந்தவணின்--*ந் *       
        தாரைகேலா கத்ேத தவிர்ந்தபின்னா ைனந் ம்--      
        வானர யங் காவி ந்ேத னால்.  45      
         
283   யாேன ய ந்தவத் ேதாற் கீந்தனேனார் ேபைதையப் ேபாய்த்      
        தாேன ெயா த்தியவற் சார்ந்தன ண்*-டானறேறார்      
        மாதகன்றாள் கண்ணிழந்தாண மற்ெறா த்தி நின்றனேளார்      
        ேகாைத தி ெகா த் .  46      
         
284  இன்னணம்யா ெனன்ன ராக்கனவி ேனன்கண்டீ      
        ெரன்ன வினிவிைள  ேமாவறிேயன்--ெகான் மிந்தச்      
        ெசாப்பனத்தாற் சார்திறைனச் சூழ்ந் ளத்  நீயிெரலா      
        மிப்ெபா திங் ேக ைரக்ெகன் றான்.  47      
         
285   ஐவைகயங் கத் டேன யாள்விைனவன் கண்கு காப்      



        ைபயமறக் கற்றறித லாங்குைடேயான்-- ய்யமனச்      
        சத்தியகீர்த் திப்ெபயேரான் றான்பி  ெபௗத்திரைனக்      
        ைவத்தவங்கூப் பித்ெதா  கண் .  48      
         
286  இந்த விைனெயல்லா ெம ந்தவிறற் ெகௗசிகனா      
        வந்த னி யாவைண  ேமலந்த--மந்திறி       
        நா  நகாிழந்  நங்ைகமகன் ெவவ்ேவறா      
        வாடவைனப் பின்ேவ ம் யாம்.  49      
         
287   என்றைறய மன்னா ெவைனமகைன யிந்நாட்ைட      
        ெவன்றியிழந் தா ம் விதித்த ைற-ெயான்       
        மிழவற்க ெவன்னா விைசத்தா ளிைறவன்      
        கழலாிைவ தாழ்ந்  கசிந் .  42      
         
288   ேகட்டைமச்ச ெரல்ேலா ங் ேகழ்கிளர்கண் ணீர வி      
        காட்டக் க ழ்ந்தனர்கள் கண்ெடாழிமின்-வாட் ய      
        ெரன்றவைரத் ேதற்றியினி ேதந்த ந் தானப்பாற்      
        ன்றியைவ ெசால்வாந் ெதாகுத் .  41      
      
        ேவட்டஞ்ெசய்காண்டம் ற்றிற் . ஆக 288.      
        ---------------------      
      

7. சூழ்விைனக்காண்டம் (289 - 339) 
 
289    கு தழீஇக் ேகாேலாச்சுங் ேகாசலநாட் டண்ணல்      
        வி பகழி ெமய்யதா ேவா த் - த் க்      
        ேகாசிகன் ற் றான்பட்ட பாடைனத் ங் கூறியதால்      
        ெசயிற் க் ேகாலம் வி ந் .  1      
         
290   நாட்டஞ் சிவந் வ னாசிவிட்ட ச்சினளிக்      
        கூட் மலர்க் கூந்த ப்பசி ங்-ேகாட்ட ம்      
        ெபாற்பினி  சண்டாளப் ைவயர்க ேடான்றியவன்      
        பற்பவ  நின்றார் பணிந் .  2      
         
291   கண்டைழத் க் காதிசுத ெனண்ெணண் கைலகைளயப்      
        ெபண் க்குப் ெபட்பிற் கட் னனாங்-கண் யவற்      



        றாழ்ந்தறேவார் ெகாற்றத் தாிச்சந் திரன்றளத்ேதா      
        டாழ்ந்ததடத் ற்றனெனன் றார்.  3      
         
292   எண்ணியதன் ெனண்ணெமலா மீேட  ெமன்ேறம்ப      
        னண்ணி னி நங்ைகயர்பார்த் தின்ேனேபாய்ப்-பண்ணியல்லாழ்      
        வாசித் க் ேகாமான் மதிக்*குைடயல் லாற்கலவி      
        ேநசித் க் ெகாண் க நீர்.  4      
         
293  என் விைட நல்க ேம ேயந்திைழயார் மற்றவைன      
        நன்றிைறஞ்சி ேயகி ந ங்கமலந்- ன்றிலஞ்சி      
        மாட் ைற ஞ் ேசாதி மணிமகுடக் ெகாற்றவைனத்      
        தாட் ைண ற் றாழ்ந் நின்  தான்.  5      
         
294  மன்னா நினெதழிைல வண்ைமதைனப் பார்த்தியம்பப்      
        பன்னாக்கணாங்கள் பைடத்திலமா-ெலன்னா      
        வியந் ைரத்தார் ேகட் ைறவன் மின்னைனயீர் நீர்யார்      
        நயந்த த்த ெதன்னவில்ெகன் றான்.  6      
         
295  கன்னல க்கு மி*ன்ெசாற் காாிைகயார் காவலேன      
        மின்ெனழி  ங்கிவ் விபினத் -மன் ம்யா      
        நீசப் ைலச்சியர்க ணின்கழைலக் கண் ைறஞ்ச      
        வாைசப் படீஇயைடந்ேத மால்.  7      
         
296  ல்லறிவி னாேயங்கள் ேபாற்றிைசயாழ் கீதெமா       
        வல்லம் வறிதின்  ேகட்கெவனாச்-ெசால் ெய த்      
        தியாழ்மா டக க்கித் தந்தியினி ேததடவிக்      
        ேகேழா வியத்திற் கிளர்ந் .  8      
         
297   நாரத ங் கின்னர*  நாண றப் பட்டமரம்      
        பாரதனிற் பல்லவங்கள் காட்டா*ைவ-சீரவி ந்      
        ேதழிைச ம் பா னர்க ளிந் மதி ேயா தி       
        வாழகலத் தண்ணன் மகிழ்ந் .  9      
         
298   ண்ம ங்கு வார்வதன ேநாக்கிமலர்க் ைகயள*மத்ேத      
        ெயாண்மணிப் ண் பீதாம் பர தவிக்-ெகாண்ெமன       
        மின்னைவயாங் ெகாள்ளியாீண் ெடண்ணியைடந் ேதமல்ேல      



        ன்னியைவ ேகட்க வந் .  10      
         
299   இல்ைலெயனா ெதண்ணியெதான் ேறற்ேபார்க் களிக்குமன்னா      
        ெசால் மிைவ நின்ன ளாற் ன்னியேள-மல் ெல ந்      
        திங்கணிகர் நின்றன் ெச ங்கவிைக யீந்த ளா      
        ெயங்க க்கின் ெறன்றா ெர த் .  11      
         
300   ெதான் ெதாட்  வந்த லங்கு மணிக்குைடைய      
        யின் மக்கி யான்வழங்க மாட்ேடனீ-தன்றிேவ      
        ெறான்றிைனநீர் ேவண்  த வன்மன் ெனன் ைரத்தான்      
        குன்றிைனேந ரம் யத் க் ேகான்.  12      
         
301  ேகட்டதைனப் பச்ைசயிளங் கிள்ைளெமாழி யாாிைறவ      
        மாட்டாய் மணிக்கவிைக நல்கெவனிற்-ேகட் ைணையப்      
        ல் ெயமக் கின்பம் ரந்த ள்க ெவன்ற ெமய்ச்      
        ெசால்லைமச்சன்ேறாைகயர்ப்பார்த் .  13      
         
302  ெகா ப்ப ெசா ப்பர் ெகாடாத ெசாடாஅர்      
        வி ப்ப வி ப்பர் விடாத-வி க்கிலராற்      
        ெசால்லத் தகுவனநீர் ெசால்  ய ப்பெகாள்க      
        வல்ல ெசல ெகன்றைறந்தா னாங்கு.  14      
         
303  வள்ளெலன யாமைடந்ேதம் வந்திரப்ேபார்க் ெகான்றீயாக்      
        கள்ளெனனக் கண்டால் வ கலெமன்-றள்ளிைலேவற்      
        கண்ணார் கன்றார் கதமைடந்  தள் ெமன்றான்      
        மண்ணா ம் ேவந்தன் மனத் .  15      
         
304  ேககயமன் னார்தம்ைமக் கிங்கரர்கள் வா ற க்      
        ேதக ந ங்கியவர் ெசங்ைகயின்யாழ்-ேபாகவிட்       
        நண்ணாிய காட்ேடா  நன்குதிர ட்கீ ம்      
        ண்ெணா க ெநஞ்சழிந்  ேபாந் .  16      
         
305   விட்டவிறற் ெகௗசிகன் ன் ழ்ந்தலறி யாங்குத்தாம்      
        பட்டவிட ெரல்லாம் பகர்ந்தனர்ேகட்-டட்ட ல      
        வாழ்க்ைகயன்ெவங் ேகாப மனத்ெதழக்கட் டீத்ெதறிப்ப      
        மீக்குலேவற் றிற்சிாித்  ேவர்த் .  17      



         
306  ேவகத் டென ந்  ெமய்த்தவத்ேதார் சூழ்ந் வரப்      
        கத்தின் வாைள கள் ெபாய்ைகயின்மாட்-ேடகினன்ச*ண்      
        டாங்கிைறவன் ெசன்ெறதிாி வந்தனெவன் ேகாபெமனாத்      
        தாங்கினன்கம் ேமலவன் ந் தாள்.  18      
         
307   மாக்கைள ன் ெகான்றாய் வராகத்திற் கூ ெசய்தாய்      
        க்குழெலன் காதற் தல்வியர்தம்-வாக்கிெல ம்      
        பாட்ைடப் பழித்தாய் ப பாவி நீெயன்றான்      
        ேகட்ைடக் குறித்த னி ேகட் .  19      
         
308  நா நகர் ம்ெபாழிைல நாசப் ப த்தி       
        மீ ைடய நீவி த்தா ெயன்றறிந்தா-னீ *கைண      
        ய்விலங்ைக ட் வேனா ெதால்விைனேயன் ெசய்பிைழையத்      
        தாையநிகர்த் தாய்ெபா க்ெகன் றான்.  20      
         
309  ேவந்த ைர காதி ற விச்சுவா மித்திரன்றான்      
        ேசந் விழி ேநாக்கித் ெதாிைவயர்பாப்-ேபாந்திைசத்தா      
        லன்னாைர நீய த்ேத யாங்ேகாட்  காரணமற்      
        ெறன்னாெடன் றாேன யி த் .  21      
         
310  தக்கப  ேபசாத தன்ைமயினா ந்நின்ற      
        விக்குெமாழி ேயந்திைமயார்த் தள் வித்ேதன் - க்கதிஃ      
        தன்றி நின் மக்களிவ ெரன்ப தறிந்திலன்யா      
        னின்றிதைன நீசமிக்க ெவன் .  22      
         
311  ஓதி மலர்ப்பதத்ைத ெயாண் ேசர்த் தானி பன்      
        ேகாத மகலாத ேகாசிகெனன் - ேகாைதயைர      
        நீவ ைவ ெசய்க*க்கா னின்பிைழைய யான்ெபா ப்ேபன்      
        காவலேன காெணன்றா னால்.  23      
         
312  ேவத ணர்ந்ேதாய் ேவந்தர் ைலக்குலத்       
        மாதர்தைம ேவட்டன் மரேபாெவன் - ேறாதினன்மன்      
        சாவத்தாற் சண்டாள னானவன் ேசய் நீயிவைர      
        ேமவத தகுெமன்றான விண் .  24      
         



313  அன் மல ேரான்மதைல யா ெகா ஞ் சாபத்தாற்      
        ன் ைல தீர்த்திட்ட ேயாேன - யின்ெறைனநீ      
        சண்டாள னாக்கத் தனிமனத்  ன்னியெதன்      
        விண்ேட விளம்ெபன்றான் ேவந் .  25      
         
314  ன் ன  தாைத ப் ைலைய நீக்கினனா      
        வின் ம  ெசய்த ெவனக்*காிதன் - ெறன் ைரேகட்      
        ேடந்தேல யானின்ற ேவைழயைரச் ேசர்ெகன்றான்      
        வாய்ந்தவிற்ற காதி மகன்.  26      
         
315  அம்ெமாழி  மன்னன் ம த்திட  மவ்வி       
        ெவம்ைமயழ ெலன்ன விழிைவந்ேத - யிம்மணிைட      
        ெவட் ைமெசய் பஞ்சமற்கு ேவதந்ெதா ம் பாதிெயன      
        விட்டனன்ெவஞ் சாப ெம த் .  27      
         
316  அன்ைனயன்னா ெயன்ைன யறச்சி றி ன்ெவ வ      
        ெலன்னாநவில வாரா ாி நிலத்ேத - ெயன்னக       
        நா நிதி ேவண்  நல்குவனிப் ெபண் ைரயான்      
        கூடலெனன் றான்ேகான் குனிந் .  28      
         
317  ெசான்னெமாழி தப்பாமற் ேறான்ற னிெயனக்கு      
        நன்னரைவ நீர்வார்த்  நல்கி வா - ெயன்ன னி      
        ெசாற்றிட ங் ேகட் ச் சுடர்கழற்கான மன்னவர்ேகான்      
        மற்றவைக ெசய்தான் மகிழ்ந் .  29      
         
318  இவ் லைக யானாள ேயந்தனின தாழி       
        ெதவ்வ*வாள ேக ரஞ் ெசய்யகழ - னவ்விவிழி      
        மாதணி  ைமந்தன் மணிப்பணி ந் தரெவன்றான்      
        மாதவன்வள் ளல்வதனம் பார்த் .  30      
         
319  அன்னவைக ெயல்லா மளித் நின்ற ேகாமாைனப்      
        பின்ன மக் காதிசுதன் ேபசினன்கண் - ன்னைவமன்      
        ெபறத் தந்தைனநீ ெமல் யல்ேசய் சாத் விைல      
        நீ ைடைய நீட் யக ெலன் .  31      
         
320  ஆைரயினிப் ேபாயிரப்ேபா மாைடயளித் தாெலனக்ேகான்      



        கூரஞர்ெகாண் டா ணர்ந்  ேகாசிகன்றன் - சீைரயிைன      
        வைகயாக கீழ்ந்திட்டா ேனற்றன் னியா       
        *தா விற்கு சங்குமகன் றாழ்ந் .  32      
         
321  தா ந் தனிகம த் ைதய ஞ்ெசங் கற் ணிைய      
        மானங் ெகடாைம மகிழ்ந் த்தார் - வா மண் ம்      
        ேபாற் மிைற பிற்கழித்த ெபாற்கைலையக் ெகாண் ைவத்தா      
        னாற்றலற ேவான் ன் பைணந் .  33      
         
322  ெமய்த்தவேன நல்காய் விைடெயனக்ெகன் றானி பன்      
        குத்திரமார் ெநஞ்சத் க் ேகாசிகன்ேகட்- த்தினத்ேத      
        யானறிஞர் வந்திரப்ப விட் க்கு ேநர்ந்தெபா       
        ணீநல்கி நீங்ெகன்றா னால்.  34      
         
323  எப்ெபா  நா நக ெரய்ந்தாய் நினக்களித்ேத      
        னிப்ெபா ெதன் பால்யா  மில்ைலெமாழி - தப் லன்யா      
        னன்றிரங்கி நீயவதி நல்கிெயனக் காள்விட்டான்      
        மன்றெபா  ளீவெலன்றான் மன்.  35      
         
324  ெசாற்றிறம்  வாயாயிற் சூ றேவ ெதன்றிைறைய      
        நற்றவத்ேதான் ேகட்டா னேரந்திரன்யான் - ெசாற்றவறி      
        னன்னியன்ற னாயிைழைய யாதாித்தன் னான்கைடவாய்      
        மன் மவ னாவெனன்றான் மன்.  36      
         
325  நாற்பதின்ேம ெலட் ையந்த நாைலயிெலன் னாள்கரத்தின்      
        பாற்ெபாழிவாய் ெபான்ெனலாம் பார்த்திவேன-ேமற் கன்ற      
        காலத்  ணல்காேயற் காசுனக்காங் காெணன்றான்      
        ேகாலச் சைட னிவர் ேகான்.  37      
         
326  வணங்கிவிைட ெபற்றக  மன்னவைனக் கூய்நீ      
        யிணங்கிெயனக் கீந்தெபா  ெளல்லாங் - குணஞ்சிறந்ேதா      
        ெயன் டேன வந் பதி ேயெகாப் ந் தந்ெதன்றான்      
        மன் தவக் ெகௗசிகனா மன்.  38      
         
327  அவ்வண்ணம் யான் ாிவ லந்தணநீ ேபா ெகனாச்      
        ெசவ்வண்ண ெநஞ்சிைறவன் ெசப்பிளனாற் - ெதவ்வண்ண      
        ெலா*ண்ணாப் ாிைசநக ெராப்பைனெசய் தாரவண் ன்      



        னண்ணாச் சில னிவர் நன்கு.  39      
         
328  காவல ங் காதல ங் காாிைக ங் கானடந்       
        ேமவமத மாவி ளி ேமேலறித் - தாவதர்பின்      
        ேபாத னஞ் ேசைனெசலப் ெபான்னிரத மீதிவர்ந்       
        மாதவனவ் வாவி யகன் .  40      
         
329  மாநகாில் வா நர்தம் மன்ைனெயதிர் ெகாள்ள ற் த்      
        ேதனகுதா ேராதித் தி ெவா ேசய் - மானவ ந்      
        ேதர்மிைசவா ராேம தி வ கள் ேசப்பவரல்      
        கார்விழியாற் கண் குப்ப நீர்.  41      
         
330  வல்ைல யேயாத்தி வளநகாி யின் றத் ப்      
        ல் ேதர் விட் ழிந்தான் பாலன் - ெசால்       
        தன்ைனநக ட்ெகா ேபாய்த் தன்ெபா ெளல் லாநதந்ேத      
        மின் மாி மாதனத்தின் மீ .  42      
         
331  ற்றி ப்பச் ெசய்தவைன ேவாிமலர்த் தாள்பரவிப்      
        ேபாற்றிநின்றான் ேபாந்த ர வல  - ற் ைறேதர்      
        மந்திாிமார் மங்ைகய  மள்ள ம்பின் னவ்வறிஞன்      
        சுந்தரத்தா டாழ்ந்  தித் .  43      
         
332  நிற்கின்ற தங்க ணி பைனக்கண் ேடய தார்      
        கற்ெகான்ற ேதாளரசன் ைகயைமத்தீண்-ெடற்ெகான்       
        மன்ெபா நீர் ன்ெசய்த வப்பாிேச யிம் னிவற்      
        கின் மா ெசய்க ைற யின் .  44      
         
333  என்றியம்பி னான்வினவி ெயல்ேலா ம் வள்ளல       
        நன்றிைறஞ்சி வாய் ைதத்  ெமய்ந்ந ங்கி - நின்றிைறவ      
        நின் ைரைய யார்ம ப்பர் நீ லகி ெலன்ற தா      
        ரன்னதவன் பார்த்தவச னாய்.  45      
         
334  இந்நக  நா  மி நிதி  நீமகக்கு      
        ன்னளிக்க ேநர்ந்தெபா ண் ற் மியான் - மன்னிழப்ேப      
        ெனன்மகளிர் தம்ைமமணந் திங்கி த்தி ெயன்றிைறவன்      
        ெபான்மலர்க்ைக ெதாட்டான் ாிந் .  46      



         
335  ல்ல ந்  ேமயாிமாப் ெபாங்குபசி ற்றா       
        நல்லமைற கற் ணர்ந்ேதாய் நா னக்குச் -ெசால்ல மன்      
        ேவண் ேமா விச்ெசால் வி கெவனா ேவதியன்கால்      
        ண்டனன்ைக யாற்ேகான் கன் .  47      
         
336  ஆயிெனன  ெபா ட் காைளவி  ேவனாைளப்      
        ேபாயகனீ மன்னா றத்தின்ெறன்-றா மைறக்      
        ேகாசிகன்ெசாற் றான் வினவிக் ேகாசலர்ேகா னாேயன்ெசய்      
        யாெசைவ  நீெபா த்தி யால்.  48      
         
337  என் லஞ் ெசற்ேறா னிைணச்சரண்ேமல் ழ்ந்தி ந்தா      
        னன்ெற தி நான்சமித்ேத னற்குணத்ேதா-ெயன்றறேவான்      
        ெசால்ல ெவ ந்தி ந்  ேதான்ற லைமச்சைரக்ைக      
        ெமல்லப் பி த்  விைழந் .  49      
         
338  காட் யிவர் ெசய் ங் க ம்பிைழ  நீக த      
        னீட் சைட ேயாய்நின் னைடக்கலெமன்-ேறட்டளக      
        மா டேன ேசைய வணங்குவித் ப் ேபாற்றிவிைட      
        நீத ெகன் றானகன்றா ேனர்ந் .  50      
         
339  ப் ாி ன் மார்  மைறேதர் நாவிெனா       
        ப் றள்நீள் ேவணி ள ேயார்க-ெளப் ைட ஞ்      
        சூழ  ேவந்தர் ைதத்திைறஞ்சக் ெகௗசிக       
        மாழி ல காண்டா னமர்ந் .  51      
      
        சூழ்விைனக்காண்டம் ற்றிற் . ஆக 339      
        ----------------      
      

8. நகர்நீங்கிய காண்டம். (340 - 386 ) 
         
340  அப்பா லகைனத்  மந்தண க் கீந்தன்பி      
        ெனப்பா ஞ் ெசான்னி த்த ேவந்தலவிர்- ப்பா ம்      
        வாயணங்குங் காதன் மக  டன்வரப்ெபாற்      
        ேகாயினின் ங் ேகாலம  குற் .  1      
         



341  கண்டவர்க ெளல்ேலா ங் காலமைழ யாதித்தன்      
        ெகாண்டளிக்குந் தாயில் குழவிெயா - ண்டக ம்      
        ைபங்கூ  மாகப் படர்ந்  சர த் ைறைய      
        யங்காைர நீங்கி யைடந் .  2      
         
342  அந்நதியின் கூலத் தளிமிழற் ம் ம்ெபாழில்வாய்ப்      
        பின்ன  ெபட்பி ற்ற மந்திாியர்-மன்னெரா       
        க்கி ந்தான் ேமைலப் ணாியிைடப் ேபாய்வி ந்தான்      
        ெசக்கதிேரான் றீைமெபாறான் ேசந் .  3      
         
343  அக்காைல யாங்கணிகழ் ெசய்தியறி வான் னிவன்      
        க்கான் கரந் ைறந்தான் பதிமீண்-ெடக்கால      
        மீங்கைணவா ெயன்றமன்ன ெரண்ணைரப்பார்த் தண்ண னி      
        யீங்கைணேயன் மீண்ெடன்றா ேன.  4      
         
344  அந்த ைர ேகட் ைனந்தார் ேவந்த ரமாத்தியர்பின்      
        ெபந்தமிைற வாயா மி ெபா தவ்-வந்தணைன      
        ேவணிபி த் தீர்த் வன ேமவச்ெசய் கின்றனநீ      
        ேயணி ரப் பான்வ ெகன் றார்.  5      
         
345  மன்னன் வினாயதனி மாபாவ மாமந்தா      
        ன்னளித்த வாங்கன் ந்தா -ெமன் யிர்யான்      
        ேகாசிக க் கீந்தவள நா னிக்ெகாள் ேளெனன்       
        ேபச னி ேகட்ெடதிர்ந்தான் ேபர்ந் .  6      
         
346  கண்ெட ந்  தாழ்ந்தரச னின்றிட ங் காதிமகன்      
        கண்டவைனக் காவலநீ ெயற்களித்த-மண்டலத்ைத      
        வாங்கிைலேயல் யான்வழங்க மற்றிவர்க ளின் ைரத்த      
        தீங்கைனத் ஞ் ெசய்ைதெயன்றான் ேறர்ந் .  7      
         
347  இன்னாெசய் தார்க்கு மினியெச ஞ் சால் ைடயா      
        ன்னாதி யின்றிவர்க ேளா பிைழ- ன்ேனநிற்      
        கீந்த வரசுாிைம யானினிவாங் ேகெனன்றான்      
        ேவந்தனவ ற்றான் ெம .  8      
         
348  என்ைனயிவர் ைவதபிைழயான்ெபா த்ேதன் ேவள்விக்கு      



        ன்னளிப்ப ெனன்றெபா ண் ற் ெமற்கு-மன்னவநீ      
        நல்குைவேயா நல்காேயா ெவன் ைரத்தான் மா னிவன்      
        ெகால்களிற் க் ேகானதைனக் ேகட் .  9      
         
349  வாழ் வள நாடைனத்  மாதவயா னிற்கீந்த      
        ேபாழ்திப் ெபா டன் ேபானெதனாச்-சூழ் ற்ேற      
        னாயி ங்ேகா பத்தா லளிப்பெனன்ற சூள்வ ேவ      
        னாயைனேய னல்குவனிப் ெபான்.  10      
         
350  நீவி க வாெளன்  நீத்தவன் ந் தாள்பணிந்தா      
        னீவ ன் மாற்றிவிழி ெயான்றிழந்த-ேதவைனக்கூய்      
        தவ விச்சுவா மித்திரன்றா னன்னவைன      
        ேவறிடத்ேத ைவத்  விைழந் .  11      
         
351  ஆைனயின்ேம னின்ெறறி  மக்கவண்கற் ேபாமள       
        மானெபா  ணீேபா யளித்தாற்ெகாள்-ேபானநிற்கு      
        ேவதன ம் ேவந்தன்பால் ேவண் கனி யாதிதந்தா      
        ேலாதனங்ேக ேளலா வர்த் .  12      
         
352  ெசான்றிதாின் ேவண்டாெவன் ேறான்ற வ ண்ெபற்றா      
        லன் நிதி நல்கா தகல ணற்-ெகன் த       
        நங்ெக  நண்ணிற் காிகுறித்  நின்றவைரத்      
        தங்கைலவா மற்ைறநா டான்.  13      
         
353  மன்ன யதிக்குைரத்த மாநிதிநல் ேகெனன்றா      
        ன்னரைச வாங்கி த வெனன் -னன்னதற்குச்      
        சம்மதித்தாற் ெகாண்டைணதி சா நமக் கஃெதன்னா      
        வம்மவியம் பாக்கூட்  விட் .  14      
         
354  வள்ள க்கு நல்கிவிைட வந்தவழி மீண்டகன்றான்      
        வள்ளிைலேவற் ேசைன மகீபெரா -ெதள் மதி      
        மந்திாியர் தம்ைமெயலா மாதவன்பின் ேனகெமாழி      
        தந் திாி சங்குமகன் றான்.  15      
         
355   உத்தமநீ நீப்பி யிர் வாழலன்யா ெனன் ற்ற      
        சத்தியகீர்த் திப்ெபயேரான் றான்ெறாடாத - ைதத்தியர்தந்      
        ேதசிகன் ன் ேபாதத் ெதாிைவசுதன் ேசர்ந் வர      



        சி ள்ேபா ன்ன ெர ந் .  16      
         
356  பாதமலர் கன்ற வேயாத்திப் பதிகடந்       
        மீதழைல சுசுர ேமவியவட் - காதலைனத்      
        ேதாளி லைமச்சன் சுமந்தியங்கப் ன் ப்ேபாற்      
        பாைளக் குழ ப்பப் பார்த் .  17      
         
357  பட்டமர ேம சுழி பாைறவழி ெயங்கு னி      
        விட்டபணி ேதள்குளவி ெவம் ரங் - கட் றவி      
        யீண்  யிடர் விைளப்பத் தீவிைனைய ெநாந்தகன்       
        கூண் னனற் ேகாமதிேப ரா .  18      
         
358  என்மரபி ற்றவிவ னின்ன னி ேநாக்கியிேர      
        ெனன் மவ ெனன்னெவல்ேலான் ேபாய்மைறந்தா-னன்னெபா       
        தன்னநைட நங்ைகமக னண்ணனதி வண் ைறையத்      
        ன்னியற ண் ந்தார் ேசார்ந் .  19      
         
359  மார்க்க நடந்த வ த்தமதி மந்திாிதான்      
        பார்க்கலனாய்ப் பல்காய் பழங்கிழங்கு - க்கம ஞ்      
        ேசாைலவனம் க்குத் ாீஇக்ெகாண்  வந் ெசய்ய      
        ேகா ைற ன் ைவத்தான் குனிந் .  20      
         
360  கண்ெட த்  நல்ல கனியவற் ட் ேகாசலர்ேகா      
        ண்ட ணீ த்தமெவன் றீந்திைறஞ்ச - மண் சினங்      
        ெகாண் கவி ண் வற்ைறக் குக்கிவளர்க் ேகன்பாெனய்      
        வண்டயிர்ேசா றல்லெதன்றான் மற் .  21      
         
361  எங்களர ைசய னிக் கீந்தடவி க்கெவைமப்      
        பங்கமிலான் பால சி னீேகட்பி - ெனங்கினிப்ேபாய்த்      
        ேத க் ெகாணர்ந்தளிப்ேப ெமன்றிைறவன் சீதகன்ெபாற்      
        றா ைணவி ேயா பணிந் தான்.  22      
         
362  சற்றிரங்கி ெவள்ளி த பலநீ ண்டமர்ந்தான்      
        மன்றிைறேசய் மங்ைகெயா  மந்திாி ம் - ெபாற்றடக்ைக      
        யாற்கனிையக் ெகாண்ட ந்தி யாம்ப கிப் ற்றைரப்பாய்ப்      
        பாற்கண் யின்றார் ப த் .  23      



         
363  ேகாசிகன்ற னாைணயினாற் ெகாண்  வி த் மின்னி      
        யாசுக ம் ேவக ட னாங்ெக ம்பி- சமைழ      
        ற்றநைனந் தாைட டன ங்கிப் பார்க்கலவைனப்      
        பாற்றினஞ்சூழ் ேவற்கரத்ேதான் பார்த் .  24      
         
364  மா வ  மில்ைல மைழதான் ச மைறேயா      
        யா ெப  *கா ன்ன மப் றத்ேத - ேச ெமன      
        ரமிலாச் சுக்கிரனீ ேரகுநகர் ேதா றக்      
        காரணெமற் ெகன்ெனன்றா ர்*காண.  25      
         
365  எந்நகாிற் க்ேக மிைடவனத்ைத விட் னிேயார்      
        நன்னகரஞ் ேசர்ந் தாலந் தா*ள ேயன் - ெசான்னெபா       
        ணிற்களிப்பன் ேவதியேன நீவ க ெவன்றரசன்      
        ெசாற்கவிையத் தாழ்ந்தான் தித் .  26      
         
366  வஞ்ச னி மாற்ற மதித்ெத ந்தான் சல் ய       
        மஞ்சைனத்ேதாள் ைவத்தைமச்சன் ன்னடப்ப-வஞ்சிகர      
        ேமார்கரத்திற் ேகான்பற்றி ேயார்கரத்திற் ேகா ன்றி      
        ர்கு ைஞ தன் ளி ந் ற் .  27      
         
367  நீந்திக் கைரேயறி யாங்ெகா சார் நீள்ப வத்      
        ேதய்ந்தி ப்பக் காதிமக ேனவியேபய் - காந் விழிப்      
        த ன்பின் வந்  ாிந்த ெகா ைமயிைன      
        ேயாத  யாதனந்தற் கும்.  28      
         
368   மாாிெயா  வல்  மாய்ந்ெதாழியக் கா ர்      
        ேதாிலைணந் தான்சாயா ேதவிபதி - தாாினன் ன்      
        ைனவ மற் றத்தலத்ைத விட்டகன்  கங்ைகெய ந்      
        ய்யநதி சார்ந்  ைனந் .  29      
         
369  பல்வள ம் பார்த்தந்தப் பாகீ ரதிதன்னிற்      
        ெசால்விதியாற் ேறாய்ந்திழிந்  நீந்திெயதிர் - ல்கைரேம      
        ேலறியவ ேணார்ெபாழிற்க ெணய்தினர்க ெளய்தினனற்      
        சீறிரவி ேமனரைல ெசன் .  30      
         



370  மா னிவன் மாயத்தால் வாரணேமா ெடண்குக       
        மாமடங்கல் ெவந்தரக்கு வந்தந்த - மாமலர்க்காத      
        தன்னி ைற ன்ேனார்க்குப் பீதி தவவிைளத் ப்      
        பின்னைடந்த தஞ்சூழல் ேபர்ந் .  31      
         
371  அன்னெபா  தாசா னாிச்சந் திரைனவிளித்      
        ெதன் ைரேக ளின்றள  ற்றவிைன - தன்னமினி      
        ேம வ ெவண்ணிலவாம் ேவந்த னிக் கீேயெனன்      
        ேனலரைச வாங்கியளிப் ேபன்.  32      
         
372   இன்னதியா னின் ைடய விட்டளங்கண்ேடா கின்ேறன்      
        பின்னைணவ காண் ெயனாப் ேபசினனா - லன்னா ேகட்      
        டன்றிைசத்த ெசாற்றவேற ைனயாெவன் ேக டேன      
        ெகான்றி  ெமன்ைனெயன்றான் ேகான்.  33      
         
373   காைலயவ ணின் ங் கைனகழற்காற் றார்ேவந்தன்      
        ேகாலவிழி மங்ைகபிறர் கூடவரக் - கா யங்கிச்      
        ேசாண றீஇத் ேதாய்ந்தகன்  காளிந்தி ேசர்ந்தா       
        நீணைனயார் காவமர்ந்தா ேனர்ந் .  34      
         
374  மாயமனக் ெகௗசிகப்ேபர் மாதவன்வந் தானவைனக்      
        கா மிபக் காவலர்ேகான் கண்ெட ந்  - ேபாயிைறஞ்சி      
        யாரண  னன்குணர்ந்த வாாியேன யீ ண்டைடந்த      
        காரண ெமன் ெனன்றான் கசிந் .  35      
         
375   காதிசுதன் பார்த்திவைனக் கண்டடவி நீகு கி      
        ேவதைனயான் ெமய்தளர்ந்தா ெயன் ெநாந்ேத - னாத னா      
        ெலறகளித்த நா நக ாில்ெலன் ன லான்மணந்       
        ெசற்குழெலன் மக்கைளநீ ேசர்.  36      
         
376  வந் ன  நாட் ன் மகிழ்ந்தரசா ெளன்றியம்ப      
        மந்தரத்ேதாண மன்னன் னிவநிற்குத் - தந்தெபா ள்      
        ெபாய் கன்  ெகாள்ேளன் ணேரனின் மக்கைளெயற்      
        ெகாய்தி  ெமன்றான் குனிந் .  37      
         
377  மற்றதைனக் ேகட்  மைற னிவ ெனஞ்சழன்       



        ெவற்றிமன்னா ேமல்வ வ காண ெயனாச் - ெசாற்றகன்       
        ேசய்க்கணின்  சீைமபல ேபாதித் ச் ைசைகயினாற்      
        கூய்க்க ையச் ெசன்றான் குைழந் .  38      
         
378  பின்னர்ப் பி கு ெப தனயன் வந் ற       
        மன்னமன்னாள ெசல்வ னைமச்செனா  - மன்னர்பிரா      
        னத்தலம்விட் ேடார்கைழக்கா னாங்கியங்க விச்சுவா      
        மித்திரன்கூய விட்டனன்ெவந் தீ.  39      
         
379  அவ்வனத்ைத யங்கி யடர்*ந்ெதாிப்பக் கண் ைறவ      
        னிவ்வழ ங் ேகெதன  ேமந்தா ன் - றிவ்வன்னி      
        மன்மரபி ேலா யிைர வாய்ம த்த லாேதகா      
        ெதன்னெவள்ளி ெசாற்றா ென த் .  40      
         
380  ெசந்தழேலான் ெவய்யபசி தீரெவைன ண்ணியர்நீ      
        ய்ந்தகல்க ெவன்றரச ேனா னன் ன் - மந்திாிெயன்      
        ல் டைலத் தீக்களிப்ேபன் பதிேசய ெபான்ைனவிட் ச்      
        ெசல்லெலன்றான் ேசவ யில் ழ்ந் .  41      
         
381  சிதைல தினப்பட்ட வாலமர ன்       
        மதைலயா மற்றதன்  ழன்ேற - கதழனற்கு      
        ெளன்னீன்றீர் யான்ெசன்  ழ்ேவனீர் மந்திாிேயா      
        ன்ேனேபா ெகன்றனனற் ேசய்.  42      
         
382  ைதயலந்தச் ெசாற்ேகட் த் தன்மகைன ேமாந் தழீஇச்      
        ெசய்யபற்கள் ழ்ந்தில்லாய் ெசல்வேன - ெதய்ய னக்      
        கித் ணி  மிவ்வறி  ெமங்க த்த ெதன் கங்      
        ைகத்தலத்தின் ேமாதிக் க ழ்ந் .  43      
         
383   மாத க்குக் காதலரான் ைமந்தரா வ் லகி      
        லாதரவா மாத னீர் நின்மிெனனா - ேவா ெசன்      
        ெறால்ைலயண்ட ேகாளத்ைத ற்றட  மச்ேசர்ந்தார்க்      
        ெகால் ன்* நின் கும்பிட் .  44      
         
384   மைறெநறிநில் லாேம வ வி ந்ேதாம் பாேம      
        ைறதிறம்பி த்ேதா ாிகழ்ந்  - பிறர்ெபா ைள      
        ெவௗவியய லார்ேமன் மனம்ைவத்ேத மாயிெனைனச்      



        ெசவ்வழனீ ெசற்றி க ெவன் .  45      
         
385   பாய்ந்திட ம் பாவகன்றான் பாைவ தனா சற்பாஞ்      
        ேசந்தவட ைவத்தீத் ெத நைமெயன் - ேறார்ந் ளர்த்தி      
        லார்ப்படங்கிக் காைல யலர்கதிைரக் கண்டபனிப்      
        ேபார்ப்ெபனேவ ேபானான் மைறந் .  46      
         
386  மண்  மழறணிய வான்வைரக்கான் ற் ெநய்தல்      
        ண்டாிகம் த்திலஞ்சி யாய்ப்ெபா யக் - கண் மகிழ்ந்      
        தாயிைழயாள் கற்ைப யரசன் கழ்ந்தைணந்தான்      
        ய்வா ரணவாசி சூழ்ந் .  47      
      
        நகர் நீங்கிய காண்டம் ற்றிற் .      
        ------------------------      
      

9. காசி காண்டம். ( 387 - 419) 
         
387   வாரணவா சிப்ெபயாின் மாநதிநீள் வண் ைறயிற்      
        சி சனன் மந்திாிேசய் ேதவிெயா  - ரமிகு      
        ேகானிறங்கி ெமய்ச்சு தி கூ ைற யான் ழ்கி      
        யீனமற ேவறி யிகந் .  1      
         
388  திண்களி  மாய்கின்ற ெசந்ெநற் கதிர்மிளி ந்      
        தண்கழனி சூழ்காசி சார்ந் மைறப் - பண்குல       
        நாவினர் ன் னீாி வர் நண் மணி மாடநிைர      
        பா ம  கூேடகிப் பார்த் .  2      
         
389  மண் மணிக் ேகாயி ைட வாழ்விசுவ நாதன       
        ெயண்ணி யிைறஞ்சியகன் ேறார்ெபாதியி - னண்ணியவட்      
        ெகாண்டைமச்சன் றந்தபண்டங் ேகாைதசைமத் தன்பினி*      
        ண் ந்தா ழ்விைனைய ேயார்ந் .  3      
         
390  அன்ற த்த நாளி லசுரகு  பார்த்திைறையக்      
        குன்ற த்த ேதாளாய் ெகா த்திெயனி - னின் ெகா       
        வட்ட ல வாழ்க்ைகயன் ன் னா ெபா  ணீெயன்       
        கட் ைரத்தா ெனஞ்சங் கனன் .  4      



         
391   எவ்வைகேயா விப்ெபா ணா மின்றளிப்ப ெதன்ெறண்ணித்      
        ெதவ்வ ேவற் ேகான்விழிநீர் சிந்திநிற்பக் - ெகாவ்ைவயிதழ்ப்      
        ெபான்கண்  மாற்றம் கலா திைறயழெலன்      
        பன்ெனன்  ேகட்டாள் பாிந் .  5      
         
392  கன்னல் ளிக்குமின்ெசாற் காாிைகேய நீயறியாப்      
        ெபான் ளேதா ெவன்பாற* கெலன்  - மன்னிைசத்தா      
        னன்னதைனக் ேகட் வ லன் ைடய மாதரசி      
        யின்னெமா  நாளவதிக் ெகல்.  6      
         
393  பல்லநிைனந் ெதன்ைன பதிெயைன  ைமந்தைன ம்      
        வில்லளிநீ ெபான்ெனன்றாள் ேவந்தனனி - யல்ல ழந்      
        ெதல் வா ெமன்ன விைறவவி  ேமா நைம ழ்      
        ெசால் ெகன்றா ணங்ைக ணிந் .  7      
         
394  ஆயின  ெசய்வெலனா வண்டலர்க்குச் சீயமன்னான்      
        ேற மிைட மானின் சிரமிைச  - ேநயமகன்      
        ெசன்னி மிைச ஞ் சி தல் ைவத் ேதகண்டார்      
        மன்னிரங்க ன்னடத்தி மற் .  8      
         
395  ன்ைன விைன கி ற் தலாற் றீவிைனேய      
        ெனன்னிளஞ்ேச யில்லா ளிவர்கைளயின் - றிந்நகாிற்      
        ேபாந் விற்கின் ேறெனாண் ெபா ைடயீர் ெகாண்மிெனனா      
        வாந்ெத விற் ெசன்றா னைறந் .  9      
         
396  என்ைன விைலயிவர்கட் ெகன் மைற ேயாெனா வன்      
        ன்னைணந்  ேகட்டான் ேவந்தன் - வன்ென ங்ைக      
        யாைனமிைச நின்ெறறி  மக்கவண்கற் ேபாமள க்      
        கானெபா  ெளன்றிைச த்தானாங்கு.  10      
         
397  அந்த வி நிதிைய யாாிடத்ேத யீவெதனாச்      
        சந்தமைற ேயான்வினவத் தாாிைறவ - னிந்தமகன்      
        ைகயிலளிக் ெகன் ணர்த்தக் காப்பிய க் கன்ேனா ங்      
        ைகயைறந்தா னீவெலன்  காண்.  11      
         



398  உன்கரத்ேத மாநிதிய ற்றேதா ெவன்றரசன்      
        மின்கவிையப் பார்த் ைரத்தான் ெவள்ளி ம்ெபான் - ெனன்கரத்ேத      
        ேசர்ந்த நீ தீட் றிச் சிட் டன்ேசய் மாதிவைர      
        யீந்தி கிவ் வந்தணற்ெகன் றான்.  12      
         
399  அந்தவைக மாநிலமன் னாற்றவ  தாழந்தாிைவ      
        ெயந்தமக்கு ெநஞ்ச ங்க ேலந்த னி - ெயந்தநா      
        ணின்வதனங் காண்குவேனா நீவிைடதா ெவன்றகன்றாண்      
        மின்விழிநீர் சிந்தி மிக.  13      
         
400  அங்கணமா ஞால வ ம்ெபாைறையத் தாங்கலனாய்ப்      
        ங்கவன்ேறாள் ைவத்தீண் ப் ேபாந்தெவனக் - குங்கைளேமற்      
        றாங்கெலங்ஙன் கூ ெமன்  தாெயைன  நீத்தைனேயா      
        ங்கழற்கா ைலயா கல்.  14      
         
401  என் சுதன் ேவந்த ெனழிற்களத்ைதப் ண்டரற்றக்      
        கன் சினத் தீத்ெதறிப்பக் பண் விைரந் - ெதான் கரம்      
        பற்றியி த் ேதெகா ேபாய்ப் பார்ப்பான் றனதகத்ைத      
        ற்றனன்யாய் ெசல்ல டன்.  15      
         
402  அக்ெகா ைம பார்த்தரச னாற்றலனாய் ர்ச்சித் ச்      
        சக்கரேமன் மாழ்கிவிழத் தாங்கி டன் - மிக்கமதி      
        மந்திாிதான் ேறற்ற ேம மன்னவ  ட்கவைல      
        சிந்தி ெய ந்தான் ெறளிந் .  16      
         
403  பின்மி த சஞ்சி வினிப்ேபர் ம ப்ெபற்ேறான்      
        மன் கத்ைத ேநாக்கி மைற னிக்குச் - ெசான்னெபா       
        ளீந்தைனநின் பின் ழன்ற ெவன்றனக்குக் கூ யினி      
        ேவந்தத  ெகன்றான் விளித் .  17      
         
404  நல்குவன்வா ெவன்  நவின்றைமச்சற் பார்த்ெதன்ைன      
        வில்ெகா நீ ெபான்னிந்த ேவதியற்ெகன் - ெறால்க ல்சீர்      
        ேவந் ைரப்ப நாேயைன விற்றளிெபான் ெனன்றன்ேனான்      
        விழ்ந் ைரத்தான் வள்ளல  ேமல்.  18      
         
405  அன்னவைக ெசய்யி ன ந்தவற்கஃ ேதலாவா      



        ன்னினிேய ெயன்ைனவிற்றீ ெபான்ெனன்  மன்னிைசத்தான்      
        ேகட்ெடன்ன பாவங் ெக மியெதற் ெகன் ள்ளி      
        வாட்ட ற்  மந்திாி  மன்.  19      
         
406  ஆைலவய ேலாங்குபைழ யாைறயமர் நீதிதன்ைனப்      
        ேபா மாிச் சந்திரன்றன் ெபான் யின் - ேமெலா ல்      
        ைவத்ெதன்ன ராயி ம் வள்ள வற் ெகாள் ெமாழி      
        ைகத்ெதன்றன் ைகக்*கணளித் ெதன் .  20      
         
407  ேபாகு ம குெதா ம் ேபாய்ப்பகர ேவார் ர      
        வாகுெவ ம் ேபர்ப் ைலஞன் வள் ரம் - வரகுவயிற்      
        காவினன் ன் வந்ெதய்திக் காவிறக்கி வாய் ைதத்       
        நீவியங்ைக யாெலா க்கி நின் .  21      
         
408  ஐேய ைலத்ெதாழிைல யாற்றி ெமன் ேபால்வார்க்கு      
        ெமய்ேயெசால் விற்கத் தகுதி ண்ேட - ைகயீந்தா      
        னீக திக் ேகட்கு நிதியெமலா மின்ெறன்       
        தாகெமா  ேகட்டான் ன் றாழ்ந் .  22      
         
409  மன்ன டம் பா ெகாண்  மந்திாிவிற் ேப னக்கிங்      
        ெகன்னவிைல ேயெதன்றா னக்ெகாைலஞன் - மின் பதி      
        னாயிரம்ெபான் ெனன்றைமச்ச னாட மற் றன்ேனா ந்      
        யவஃ தீவெலன்றான் சூழ்ந் .  23      
         
410  மந்திாிதன் ேபரால் வைரந்தா வணமவற்குத்      
        தந்  ெபா ள்வாங்கித் தானவர்தம் - மந்திாிக்கீந்      
        ைதயநீ ேபாய்வ க ெவன்றைறய வாங்குமகிழ்ந்      
        ைதெயனேவ ேபானா னவன்.  24      
         
411  வாய்ைம விதரணத்தின் மற்ெறா வர் ேநாில்லாத்      
        ய்மனத் த் ேதான்ற ைணய ையப் - பாய்மார்க்க      
        ணீராட்  யின்ேறா  ெமற்கிைறவ நின்பணிெசய்      
        ேபராட்சி ேபர்ந்த ேவா ெவன் .  25      
         
412  சாற்றி யரற்றிநின்ற சத்தியகீர்த் திப்ெபயேராற்      
        ேறற்றிவிைட நல்கிச் ெச மைறயா - நாற்றமிகு      
        னிட்ட காைவ லம்ெபா திண் ேடாண்மீதிற்      



        றானிட் த் தன்விதிைய ேயார்ந் .  26      
         
413  ன்ெறாழிற்சண் டாள ப் ண்ட த கண்*மன்      
        பின்ெறாடர்ந்  பீ ல் ைலச்ேசாி - ன்றியவன்      
        றங்கு ைட நா ந் தனிக்கு *ைலச் சார்ந் சுைம      
        யங்கிறக்கி யீந் நின்றா னால்.  27      
         
414  ஆங்கம் மற  யரசைனப்பார்த் தீமத்ேத      
        பாங்கிற் பிணஞ்சுடற்குக் காற்பண  - ேமாங்குெகாள்ளி      
        யாைட நீ வாங்கி யளித்ெதனக்கு வாய்க்காிசி      
        வாட ன்  யட் ண்  வாழ்.  28      
         
415  என்றியம்பி னானாக ேவந்தலாிச் சந்திர       
        நன்ெறனேவ ெவஞ்சுடைல நண்ணியவட் - ெபான்றினர்ெமய்      
        ெகாண்ெடறிந்த பாைடக் ெகா ங்கழியாற ெகாட் ெலான்       
        கண் க்குச் ெசான்னபணங் கால்.  29      
         
416  ெவய்யெகாள்ளி யாைட ெவறா ாிேயார் பால்வாங்கி      
        ையயெகாள்ெளன் றாண்டாற் களித்தைவவாய்ப் - ெபய்யாிசி      
        ட் ன்கண் ைகத்தட்  ன்பிணங்ெகாண் ேடேபாட்ட      
        கட் ன்கண் ற்றி க்குங் கால்.  30      
         
417  அந்நகேரா ரம்பலத்தில் யாமினியந் தித்ேததன்      
        மன்னவைனத்ேத  மதியைமச்சன்- ன்னியி       
        காட் ற் சி கு ற் கண் ைறைய ேயங்கிமனம்      
        வாட்ட ற்  ழ்ந்தலற மண்.  31      
         
418  நன்றாங்கா னல்லவாக் கண்  கர்ந்தயா      
        மன்றாங்கா லல்லற் படலாேமா-வின்றாடாய்      
        ேதாச்சித் ைணவெவனத் ேதற்றியவன் ைகக்களித்தான்      
        வாய்ச்ச வாிசிதைன மற் .  32      
         
419  மற்றதைன மந்திாிமா மன்னன  தாழ்ந்ேதற் ப்      
        ெபற்றமதற் குப் ல் ற ெபட்பினல்கிப்-பிற்ைறமயத்      
        ேதா வி ந் தண் லத்ைத ற்ெற த் க் குத்தியட் ப்      
        ேபாடவிைற நின்றான் சித் .  33      



      
        காசி காண்டம் ற்றிற் . ஆக. 419.      
      -----------------      
      

10. மயான காண்டம்.(420-477) 
         
420   பின்ன ைம ெகாண்ட பிராமணனாம் வன்கண்னிற்      
        ன்னியேசய் மாதிவ ட் ேடாைகயன்னாள்-பன் மல      
        கிட்  மைனெம க ெனற்குத்த ெலப்பணி ந்      
        திட்ட றச் ெசய்ெதா கத் ேதர்ந் .  1      
         
421  ேகாமக ங் ேகாலஞ்சித் க்கெமாழிந் ேதவிய ச்      
        சாமெமனத் தாென ந்  ேபாய்வனத்தி-ேலாமவிற      
        கிந்தனம்ைபங் கூர்ச்சமிைவ ெகாய்ெத த் க் ெகாண்டைணந்       
        தந்தி ங்கூ ண் தாித் தான்.  2      
         
422  உற்றசிறா ேராெடா நாட் ேபாய்த்ேதவ தாசென ங்      
        ெகாற்றவன்ேசய் கானங் கு கியவண்-வற் வர்      
        கட் ச் சுமந்  தி ம்பிவ ங் காற்கண்       
        வட்ைடக்ேகார் பால்வண் குைச.  3      
         
423  ெகாய்யவ  தன்சுைமையக் ேகாளியி்ன்கீழ் ைவத்திறக்கி      
        ையெயனப்ேபா யாங்குப் பறித்திட ம்-ெவய்ய னி      
        கற்பைனயால் வந்  தர்க்கட் கரந் ைறந்த      
        சர்ப்பங் க த்தபடந் தாழ்த் .  4      
         
424  அக்கணேம மாய்ந்தா னலறிெவாீஇ ழ்ந்திைளஞன்      
        சக்கரமார் ெபாற்ேறர்த தரணிகண் - க்கெமா       
        பாய்ந்ேதா ம் பச்ைசப் பாிெச த்திப் ேபாய்க்குடபான்      
        மாய்ந்தான் மறிகடற்குள் ழ்ந் .  5      
         
425  நந்த ெம வனின்ன நண்ணாைமக் ேக ெவன்ெனன்      
        றந்தவடக் கீழமர்ந்த மக்களிலா- ந்தியவன்      
        ெசன்றதிைச ெசன்றிறந்  நிற்பப் ரட் னர்பார்த்      
        ெதான்றிநனி ெசல்ல ளத் .  6      
         



426   மீண்டங்குத் தத்தம் விறகி த் க் ெகாண்ெடால்ைல      
        மாண்டநகர் மாைலெயா  க்குமகற்-ேறண் நின்ழற      
        தா டனன் னான்ம ந்த தன்ைமயிட நன்கைறந்       
        ேபாயினர்தம் மில்லம் ாிந் .  7      
         
427  ஆயிைழயாள் ேகட்ட ங்கி யவ் ைரைய ெமய்ம்மறந்       
        வாயி ைட ழ்ந்ெத ந்தங் குண்ம வி-ேயய ணி      
        யா  மறவியற்றி யா ைடய சுரன்றன்      
        ேசவ ன் ெசன்  வி ந் .  8      
         
428  நாகத்தான் மாண்ெடாழிந்தா னான்ெபற்ற ேவார்குமர      
        ேனகத்தா வாங்குவிைட ெயன்றழ ம்-ேவகத்தாற்      
        சீறிமைற ேயான ைம ெசத்தானிற் ேகனட்டஞ்      
        ேசறெலாழி ேதெமாழிநீ ெயன் .  9      
         
429  ெசாற்றனன்ேகாட் ெடாண் தலா ேடான்ற றந் தானின்றாற்      
        ெபற்றவயின் ேபேயற் ெகாியாேதா-சற்றிரங்கி      
        நல்குவிைட ேபாயி த்  நானடக்கஞ் ெசய்திங்ேக      
        ெயல்வ ன் ெனய் வெனன் றாள்.  10      
         
430  நின்ெமாழிதப் பாைமநடப் பா ெயனினீ ேயெகன்       
        கன்மனைநந் தன்ேனான் ச*ழற ேம-மின்ம ங்குற்      
        காாிைகதன் கால்பின்னக் கார்க்குழல்கண் ணீ டேன      
        ேசார ள ந்தத் ைனந் .  11      
         
431  சுற்றனகர் தாண் மசார் சுட்  ைரத் ழிேபா      
        ற்றலைக ேயாாிகுறள் சூழந ப்-ெபற்றமகற்      
        கண்  கைணெயறிமான் ேபா கி ெமய்ம்மறந்       
        மண்டலேமன் மாழ்கிவி ந் தாள்.  12      
         
432  பின்ென ந்  ேபைத ெப ங்கயற்க ணீராட் ப்      
        ெபான்னலர்க்ைக யாெல த் ப் த்திரைன- ன்ன ைட      
        தங்கும  ேமல்ைவத்ேத சாதகம்ேப ம்மிரங்கச்      
        ெசங்கு த வாையத் திறந் .  13      
         
433  இந்திடத்தின் மாசுணத்தா னீக ண் ேடயிறப்ப      



        ந் விைன யா  யன்றறிேய-ைமந்தாேவா      
        ெவன்னிைற  யா மினி யாைரநம்பி வாழ்வ ைர      
        ெயன்ன வரற்றி யிைசத் .  14      
         
434  தன்னைமத்ேதாண் மீதிற் றனிமகைன ைவத் க்ெகாண்      
        டன்னத்தின் வி யனிச்சமஞ்சம்-ெபான்ன க்கட்      
        கன் ள் த்தக் கணங்குறள்ெசந் நாயடர்ப்பப்      
        ன் ைடநா றீமம் குந் .  15      
         
435  வானவர்தங் கரப்பின் மகைனைவத்ேத கிக்காிந்       
        ேபானகுைறக் கட்ைட ெபா க்கிவந் -தான க்கிச்      
        சிங்கனைல ட் ச் சி வைனயக் கட்ைடயின்ேம      
        லங்ெக த்  ைவத்தா ள .  16      
         
436  கண்  கனல்விளக்கங் காவலவன் சார்ந்ேத       
        மண் ளில் வந் தனி வாய்க்காிசி- ண்ட ைவ      
        காற்பணநல் காேத சவஞ்சுடெலன் ெனன்ெறறிந்தான்.      
        காற்ெகாெடடாக் கான் ைளையக் காய்ந் .  17      
         
437  ேசவ ேமல் ழ்ந்  ெதாியாதிவ் ர்வழக்கம்      
        பாவிெயனக் ேக  பணம்வழங்கத் - தாவில ட்      
        கண்ணவர* வான்ம ந்த காதலைன யான்றகனம்      
        பண்ணவ  ெளன்றாள் பைதத் .  18      
         
438  ெசந்தி ேவ தீண்டெலைன யான் ைலயற் ேகார ைம      
        தந் ழத் தாைனபணங் காலாண்டாற் - கிந்தநிைல      
        நின்மகைன நீசு க ெவற்குாிய வாய்க்காிசி      
        மன்வி வன் காெணன்றான் மன்.  19      
         
439  காசுங் க ம் ேள னாயினிவ ணிம்மகைனப்      
        பாசுறழ்ேதா ேளற்றிப் படர்ந் சு* - ேலெசனேவ      
        ெயண்ணா  ெசய்குவேனா ெவன்றிரந்தாள் ேகாைதக த்      
        ெதாண்ணாைனக் கண்டான்ேகா ற் .  20      
         
440  வஞ்சி நின  வைளமிடற்றின் மங்கலநாண்      
        ஞ்சித லங்கப் ெபா ள்சுரத்திற் - ெகாஞ்ச மில்      
        ெலன்றிைசத்த ேவலா திதைனெயனக் கீதிெயன்றான்      



        குன்றிைசக்குந் ேதாளான் குறித் .  21      
         
441  வார்* ரசங் ேகட்டசுண மான மடப்பி தான்      
        பார்*மிைச ழ்ந் ேதபைதத்திங் ெகன்கணவ - னாெரா வர்க்      
        கல்ல மற் றியார்க்கு மறிவ நா ணிவ்விழிஞ      
        ெனால் மெதா கண்நாண ற் .  22      
         
442  இத்தலத்ேத க்கபின்ைன ெயம்ெப மா னார்ெமாழி ம்      
        ெபாய்*த ேவா மாேயான் ராாியி -ெமய்த்தவேனா      
        வல்லனின்ெறன் வாடாிய கற்ெபாழிவ ெதன்ெனன்       
        ெசால் ச் ெசாாிந்தனள்கண் த் .  23      
         
443  வாய்ைம ய வினவி, மன்னன் மனம கிச்      
        ேசய் கத்ைதப் பார்த்ேதங்கச் சீறியரா-வார்க த்த      
        ேபாதைன ம் ைவைய ம் விற்றெகா  ேயைனெநாந்ெதன்      
        ேனாகிைனயன் ற்றெசல்வா ேவா.  24      
         
444  அன்ெறன  கந்தரத்ைத யார்வெமா  ண்டநீ      
        ன் சின ேவதியின்ைக ெதாட்டீர்ப்ப - நின்றி ந்ேதன்      
        பாைவ ைனத் ேதாட்ெகாணர்ந்  பாலகேன தீச்சுட ம்      
        பாவியின்  காெலறிந்ேதன் பார்த்   25      
         
445  ெவன்றிவ  ேவற்றாைத ெவட் யாற் காட்பட்டா      
        ெனன் மினி ெயய்திநைம மீட்கவல்லா - ெனன்ெறணிேயா      
        வா யிைர நீத்திட்டா யப்பாேவா ெவன்றரற்றிப்      
        பாரகத்ேத ழ்ந்தான் பைதத் .  26      
         
446  ெகாண்கனிவனாெமன்  ேகாைத ணிந் ேதந்தல த்      
        தண்கமல தாழ்ந் தைல வா வின் - கண்ெணவர்ககுந்      
        ெதய்வம் வகுத்ததல்லாற் ேசரா  ேவறினிநீ      
        ைநயலற ன்ெனன்றா ைணந் .  27      
         
447  நீச க்கி யான்ெறா ம்ப னீலவிழி யாயவற்குத்      
        சுபண நல்ேகேனற் ன் ரைவ - நீச தி      
        ேபாந் ைனயான் ேவாற்குப் கன் ைடெபான் வாகிவந்ெதற்      
        கீந் சு ன் ைமந்தைனெயன் றான்.  28      



         
448  வன்பானிகர்த்த மனத்தினிப்ெபான் ேனா ைட      
        யன்பாற் ெகாடாஅ னறகெகா ேயான் - ன்ேபாவி      
        யிம்மகைனப் பார்த்தி ந்தி ேயகியளித தாற்ெகாணர்வல்      
        ெசம்ம வ ெணன்  ெதாித் .  29      
         
449  தாரணிமா மன்னன் றனயன னின்ற ங்க      
        ேநாிைழயாள் ெவஞ்சுடைல நீத்ெதால்ைலக் - காாிய ங்      
        கன்மதில்சூழ் காசி க நகாி வாய் ைழந்       
        ெபான்மைனயார் தியிைடப் க்கு.  30      
         
450  ஆங்க வளகத்ேத யணமிச் சிலப றர்      
        பாங்கிென த் ப் படர்ந்த றந் - ங்களவிற்      
        கரசணிகள் ைகக்ெகாண்  காதி ெயறிந்திட்ட      
        தாசியிைற கான் ைனையக் கண் .  31      
         
451  இம்மதைல யார்மதைல ெயன்னவல மந் கண      
        ெமம்மதைல தன்ைன ெயறிந்த ெகா-லம்மெவனா      
        வா ற் ச் ேசைய வனசமலர்க் ைகேயந்தி      
        நா ற்றாண் ெமய்க்குறிைய நன்கு.  32      
        
 452  வி ந்தி  னவ் ர் விறற்கா வலர்க      
        ளி ந்தமதி ேலறி யிழிந்தாங்-கைடந்திைறவன்      
        ெசத்தமக ேவா  ெதாிைவதைனக் கண் ற்       
        ெமாத் ைக யார்த்  னிந் .  33      
         
453  மண்டபத்தில் ற்றி க்கு மாமகுட மன்னவன் ன்      
        ெகாண் விட் க் கும்பிட் க் ெகாற்றவேன-கண் ர ன்      
        ைமந்தைனயிம் மா  ம ெக த் க் ெகாண் குக்கத்      
        தந்தனமீண் ெடன்றிைசத்தார் தாழ்ந் .  34      
         
454  அந்தெமாழி ேகட்டரச னங்ைக யைமத்தவைர      
        வந்தப  யா ைர வல் ெயனச் - சந்தி*ரமதிப்      
        ேபாத்ெதாிைவ தாைளப் ெப மலர்க்க ணீர வி      
        வார்த்தலம்ப நின்றிைறஞ்சி மற் .  35      
         



455  என்  நரைர ெய த்த ந்  ேமாரரக்கி      
        ெவன்றிவ  ேவ ைறவ நின்னகர்வந்-தின்றிரவிற்      
        றினறிடயா னின்மகைனத் ேதர்ந்  றங்ெகா ேபாய்க்      
        ெகான்றனன்கா ெணன்றாள் குைழந் .  36      
         
456  இன்னற் கடல்கடப்பா ேனந்திைழயா ேளார்ந் ளத் ச்      
        ெசான்னெமாழி ேகட் த் ைணவைரப்பார்த்-தந்நி பன்      
        ெசய்ய கத்திவேள ெசல்வைனக்ெகான் றாெளன்       
        ைமயெமனக் கில்ெலன்றா னாய்ந் .  37      
         
457  அந்த நிைலக்க ணாிைவகரம் யாத்தீர்த்       
        வந்தவர்கண் மன்னா மகைனெய த் - ந்த ப்பின்      
        ெசன்றிக் ெகா யள் ெசகுப்பக்கண் டீர்த்தைணந்ேத      
        மின் யிர்சாம் விட் ெனன் றார்.  38      
         
458  ெசான்னவ  தானிச் சுாிகுழலா டன்ன ேயா      
        பின்ைன ெயவர ேயா ேபர்ந்ேதா -யிந்ெநா க்க      
        ேணாக்கி யைணதிெரனா ேநான்கழற்காற் காசியர்ேகான்      
        ேபாக்கினன்சில் ேலாைரப் கன் .  39      
         
459  ேபாற்றி யிைறய ையப் ேபாந்தவர்க ளந்ெநறிக்கண்      
        மாற்றி மைற னிவன் றீட் ைவத்த-ேகாற்ெறா யா      
        டன்ன ேய கண்ேடா த் தாழ்ந்திவள்கால் ைவப்பல்லான்      
        மன்னவிைல மற்ற ெயன்றார்.  40      
         
460  ெசால் திநீ ண்ைமெயனத் ேதாைக கந் தாேனாக்கிக்      
        கல் றழ்ேதாள் ேவந்தன் கழறெவைன-யல்லதிைல      
        கள்ளி ெயனவைறந்தாள் காவலன்ேக ளாவியந்ேத      
        ள்ளங் கசிந்தா ற.  41      
         
461  அந்நிைலயிற் கங்கு வ ந்தவன்ெசய் மாயெமா       
        மன்னனாிச் சந்திரன்றன் வல்விைன -மன்னிாிய      
        மங்ைகயின்ைகக் கட் டேன வாாிசத்தின் கட்டவிழச்      
        ெசங்கதிேரான் வந்தனன்கீழ்த் திக்கு.  42      
         
462  த்திரைன யந்தப் ரங்ெகா ேபா மாறிைசத்       



        த்ைத விதிப்பயைன ன்னி ன்னி-ெமத்தெநாந்       
        மாசிலாக் கற் ைடய மாைனவைத ெசய்விப்பான்      
        காசிபதி ேயய்ந்  க த் .  43      
         
463  வைரக் ெகாண்டைழத் த் ெதால் ர வாகுெவ ங்      
        காதகைனக் கண் ந்தக் கள்ளிதைனக்-கா கநீ      
        கட் டேன ெகாண்ேடகி காய்களத்தி ன்ெறன்       
        கட்டைள ெசய்திட்டான் கவன் .  44      
         
464  ேகாள் ர வாகுக் ெகாைலஞன் குாிசி ைணத்      
        தாள் ழ்ந்  ேபாற்றித் தளரணங்ைகத்-ேதாள் க்குந்      
        திண்கயிற்றாற் பற்றித் தி ம்பிப் ைலச்ேசாிக்      
        ெகாண்கு ைச தன்ைனயைடந் ற் .  45      
         
465   தன்ெறா ம்ப னானவாிச் சந்திரற்கூய் மன்மகைனக்      
        ெகான்றவிந்தக் கள்ளிையநீ ெகாண்ேடகி-யின்ெறறிக      
        ெவன்ன விளம்பி ேயா டீந்தா னவன்கரத்ேத      
        மின் தன்ைக வாைள விதித் .  46      
         
466  வா டேன மாைத மலர்க்கரத்திற் ெகாண் ைறேவய்த்      
        ேதாளிையத்தான் பார்த்த ங்கத் ேதாைககண் -ேவளைனயா      
        ெயன்ெபா ட்  நீயிரங்க ெலன்றாள்ேகான் பின்ெறாடர்ந்தா      
        னன்பைமச்சன் வந்திைறஞ்சி யாங்கு.  47      
         
467  பின்னர்த் திரண்  சனங்கள்பல ேபசிவரக்      
        கன்னி ைகேதாள் யாத்த கயி பற்றி-மன்னவர்ேகான்      
        வன்னமணித் ேதாரணநீள் வாயிகந்  வந்தி த்தான்      
        ெபான்னகாி ெனாச்சிப் றந் .  48      
         
468  வண்டமர்தார் வள்ள க்கு வஞ்சமனக் ெகௗசிகன்றான்      
        கண்ட விடர்  காண்பதற்கன்-றண்டெரா       
        வாசவைன நாரதைன மாவசிட்டன் கூட் க்ெகாண்      
        டாசினிக்கண் வந் ைறந்தா னால்.  49      
         
469  வந் விசு வாமித் திர னிவன் மன்னெனதிர்      
        தந்திலன்யா னா னக்ெகன் ேறசாற்றி- ய்ந்தரசு      
        மிவ்வயி  நீெப க ெவன்னவவன் றாள்பரவி      



        நவ்விவிழி ேயாடரச ைனந் .  50      
         
470   ஒ க்க ைடயாாிற் கூற் க்ேகா லன்ன      
        வி க்க ைடயார்க கிைசப்ப-வ க்கி ந்தம்      
        வாயினாற் றீய வழங்குபேவா ெபாய்யியம்ப      
        நீெயமக்குச் ெசால் வெதன் ேனர்ந் .  51      
         
471  ேசய்ைம டன் ேசற னா னற் ைணவ ெனவ்ெவாளிக்கும்      
        ேபாெயாழியா ெவவ்வி ைளப் ேபாக்குதலாற்-பாயெவாளி      
        ெசம்ெபா ைளக் காட் தலாற் ேறசிகன்ெமய் யா ன்ெசான்      
        னம்பி யதைனவிேட நாம்.  52      
         
472  நில்லாத யாக்ைகைய  நீளரசின் வாழ்விைன       
        ெமல்லா நி யினெவன் ெறண்ணியிைசக் - ெகால்லாத      
        ெவய்ய நரகத்ேத ழ்விக்கும் பாவத்ைதச்      
        ெசய்யத் ணியலம்யாந் ேதர்.  53      
         
473  என்ன கம் லர்ந்  மாய்ந்தி  ேயகினன்கூ      
        யன்னவைன மானீ யைறந்ததிற - மிந்நிைலக்கட்      
        கண்டகல்க ெவன் ைரப்பக் காதிமக னாண ட      
        னண் யவ ேனாடமர்ந்தா னாங்கு.  54      
         
474  ேபைதைகநாண் பற்றிப் பிணஞ்சு ேகா லாற்றள்ளித்      
        தாதவிழ்தார்க் ேகாசலர்ேகான் றன்னிறந்த - காதலனண்      
        ணத்தல ற் ன்ெறய்வ மன்பினிைனந் ேதத்தியி       
        ெநய்தகுழல் ர்வ க நின் .  55      
         
475  என்றைறயத் ெதய்வந் ெதாழாஅ ளிதயத்தி      
        னன் பராய் நாயகைன நன் லதா - ளின்ெறளிேய      
        னாவியிறப் பஞ்சி யறம்வ வல் வாழிெயனாக்      
        காவலைனத் ேதற்றிநின்றாள் கண் .  56      
         
476  நின்மலனாய்ப் ரணனாய் நித்தியனாஞ் சிற்பரனாற்      
        பன்மைறயின் பல்லறத் ண் மிக்க ண்ைம - நன்ெனறிக்க      
        ணின்றனேன ண்ேட னிைறயிவண்மாட் டீறின்ைம      
        ெயான் ெகனா சின்ெனாள் வாள்.  57      



         
477  மாசைடயா ெநஞ்சத்  மன்னன் கர்ெத த்       
        சியவவ் ெவள்ளயில்வாள் ழ்ந்தன்  - சாிக்கு      
        நற்பிரசம் வாக்கு ந மலர்த்தார் ேபாலைசயாக்      
        கற் ைடய நங்ைக களத் .  58      
      
        மயானகாண்டம் ற்றிற் . ஆக 477.      
        ------------      
      

11. மீட்சிக்காண்டம். (478-508) 
         
478   அங்கண் விசும்பி னடலரவ ண் மி ந்      
        திங்கெளனத் ேதவி திகழ்ந்தனளாற்- ங்க னி      
        மாயப் ெப ெந ப்பின் மன்னினன்மா மன்னவர்ேகான்      
        ெயாளிய ெபான்னிற் சுடர்ந் .  1      
         
479  வானிந் திரன் ன்ேனா ேரா  மைறவசிட்ட      
        னானந்த மா  யவனி ற்றான்-ேகானின்       
        நன்ைம ற்றா ெனன்னிெனனா நக்கியம்பி யா னனாங்      
        கன்மனத் க் ெகௗசிக ங் கண் .  2      
         
480  மாயவன் ற் ேறவர்க  மன்  கணத்தவ ங்      
        கா மிப மா க ங் காங்ெகய ம்-பாய ைட      
        நண்ணமைல மா டேன நம்பனற ெவள்விைடேம      
        லண்ணெலதிர் வந்தா னமர்ந் .  3      
         
481  கண் விழி நீர்ெபாழியக் காவலர்ேகான் ேறவி ட      
        னண்டர் பிராைன யணங்குடேன-தண்ெடனமண்      
        ழ்ந்திைறஞ்சி ேயத்தியன்பின் ெவவ்விடர்தீர்ந் தின்பவிள்ளத்      
        தாழ்ந்தவச னாய்நின்றா னாங்கு.  4      
         
482  அப் தி நற் தல்வ னன்ெற ந்த வாேறேபாற்      
        றப்ேபாதா வள்ளலாிச் சந்திரன்ேசய்- ப்ேபாதி      
        சயிறைக ேவள்விளிப்ப ழ்ந்ெத ந்  தாள்பணிந்தான்      
        காசியர்ேகான் ைமந்தெனா  கண் .  5      
         



483  பால யிர்த்ெத தல் பார்த்தங் கேயாத்தியர்மன்      
        பா க ந் தீங்குதைலப் பாைவயன்னாள்-சா வயல்      
        சூழ்ந்திலங்குங் காசிபதி சூழ்ச்சித் ைணவனன்பாற்      
        றாழ்ந்திைசத்தார் சங்கரனற் றாள்.  6      
         
484  ஆயெபா  ெதம்மா னைழத் னி ெகௗசிகைன      
        நீயிைறவற் கூ  நிகழ்த் வைக-ேயயதிற      
        னிந்நிைலயா ெரல்லா மினி ணர வின்ெற த் ப்      
        பன் ெகனா வாய்மலர்ந் தான் பார்த் .  7      
         
485  ேகாசிகெனஞ் சுட்கிக் கு மதியச் ெசஞ்சைடயான்      
        வாசமலர்த் தாள்வணங்கி வாழ்த்திநின் -வாசவன் ன்      
        மாவசிட்டன் வாய்ெமாழிக்குத் தான்மாறாச் ெசாற்ற தல்      
        யாைவ ஞ்ெசாற் றானங் ெக த் .  8      
         
486  பின்னமலன் ேபதாய் ெபாிதிைழத் ந் தீங்கிைறக்கு      
        நின்ெனண ற் றாயிைலேய நிமனத் - ன்னிநனி      
        ெவன்றிையயார் ேதால்விையயார் ேமயினர்க ளீண் ைரக்க      
        ெவன்றியம்ப ெவய்தியகத் தீ .  9      
         
487  விச்சுவா மித்திரப்ேபர் ேமய னி ழ்ந்திைறஞ்சி      
        நச்சுவாய்ப் பாம்பணிந்த நாயகேன-பிச்சேன      
        னண்ணலாிச் சந்திரன்ற னாசில் குணஞ்ெசயைல      
        ெயண்ணியறி யாதிகழ்ந்ேத ேனற் .  10      
         
488  ேவத ணர்வசிட்டன் ெவன்றவன்யான் ேறாற்றவெனன்      
        மாதவத்திற் பாதி மகிழ்ந்தரகற்-கீத ட      
        னன்றவெனற் கீந்த வரசுாிைம யா மவற்      
        கின்றளித்தல் ெசய்தனெனன் றான்.  11      
         
489  காய்ச்சியெபான் னாணியிைனக் கன்னத்தி ட்டாங்குப்      
        ேபச்சதைனக் ேகட் ப் ெபாி கி-மாச்சு ம்பார்      
        தாரதிப ேனற்ேறார்குத் தந்த பின் வாங்கி  *ேழ      
        னாரளற்றி லந்தணெவன் றான்.  12      
         
490  பார்த்திவேகள் யாேனா படர்ந்தபடர்ந் தாங்குதவஞ்      



        சீர்த்தவேம விட் ன் ெச நிலத்ைதக்-காத்தமர்ேவன்      
        மான்வசிட்ட ேனா ைரத்த வஞ்சினத்தா ன் ைறைம      
        யான்மதித் ச் ேசாதித்ேத னீண் .  13      
         
491  ஆ கநின் னாெடன் ற ந்தவத்ேதான் ெசாற்ற ங்ேகா      
        னாளிழிஞற் சாயீமங் காத்தி ந்ேதன்-காைளெயா       
        மாைதமைற ேயாகுவிற்  மாநிலேமல் யானாள்      
        *னீதியன்  நீயாள்ெகன் றான்.  14      
         
492  அந்த ைர ேகட்ட கி யங்கியான் ன்பிைறஞ்சி      
        ைமந்தைன  மங்ைகைய  ெமறகுவிற்ற - னிந்தைனேயா      
        காவலவன் ேனார்ெபா ட் க் காசினித்ேத வாய்க்ெகாண்ட      
        வாவணமீ ெதன்றிட்டா னாங்கு.  15      
         
493  கால மக் காலமலன் காலைணந்  தாழ்ந்ேதத்திக்      
        ேகால  ேவந்ைதக் குறித்திவணீ - சீலமிலா      
        நீச க்கா ளாைவெயன்  நீசனாய்த் ேதான்றி ைன      
        யரசறக்ெகாண் ேடன் றியீ தாம்.  16      
         
494  நீயி ந்  காத்த ெந யசு  காடைனத் ம்      
        பாயமகச் சாைலேய பாெரன்ன - டைலத்      
        தீக்குமிடஞ் ெசான்ன திறந்திகழக கண்டைடந்தான்      
        க்குகழற் காேலான் வியப் .  17      
         
495  ெசம்மைலக்கண் டன்பாற் றிக மேயாத் திப்பதிேசர்ந்      
        திம் னிவ ேனார்தவ  ேமற்றாண்  - ெசம்ைம       
        தாங்கி ெயம பதஞ் சார்கவந்தத் ெதன்றிைறபின்      
        பாங்கின் வலாாி கம் பார்த் ,  18      
         
496  நீ  னிவர்  நீள்கா சியர்பதி ம்      
        வாயிலேயாத் திப்பதியிம் மன்ன டன் - ேபாயிவற்கு      
        மாமகுடஞ் சூட்  மகிழ்ந் ைற ள் ேசர்கெவனா      
        வாய்மலர்ந்  ேபானான் மைறந் .  19      
         
497  ெசாற்றபணி தாழ்ந்  சுடர் க்கட் ெகாண் நின்றார்      
        கற்ற ேவற் ைகம்மகவான் ன்ேனார்கண் - மற்ைறக்      
        கட ளர்தஞ் சார்  கலந்தனர்ேபா யந்தச்      



        சுடைல யகன்  ைனந் .  20      
         
498  கூர்த்தவி  ணீங்குத ங் ேகாபதிமா ேயாகியர்ெசால்      
        வார்த்ைத ம ப்பஞ்சிக் காசியர்மன் - ேனர்த்தெகா த்      
        ேதாிவர்ந்  ேகாசலர்ேகான் ேறவிசுத ேனாடைமச்சன்      
        சாரவவர் தா ட ர்ந் .  21      
         
499  காசிபதி ேசைன க ங்கல்ேபான் ன்னடப்பத்      
        சிகுைட யாதபத்தாந் ன்பமற- சிெயழ      
        வார் ரச மார்ப்ப வளநகைர நீத்தைணந்தான்      
        வாரணவா சிக்கைரயின் வாய்.  22      
         
500  அந்நதிநீ ரா  யகன்றங் கைனவ டன்      
        ெறன்ன ய ைன சிவணியதி-னன்ன ற      
        ழ்கித் தணந்  திர்பவத்தின் லத்ைதப்      
        ேபாழ்கங் ைகையய த்தான் ேபாந் .  23      
         
501  ேசர்ந்  விதி ளியத் தீர்த்தத்திற் ேறாய்ந்திைறவன்      
        றீர்ந்திந் திரன் தேலா ேரா தில்லம்-வார்ந்தகிாி      
        மண்  தடம்பல  மற்றிகந்  ேகாமதியின்      
        வண்ட ைடயி த்தான் வந் .  24      
         
502  கூட் க் ெகா பதிையக் ேகாவணனாங் குற்றதிறங்      
        ேகட் வைக த் க் கிளர்கடற்பா-ேலாட்டநதி      
        ேபாலைரயர் தாைன ரசனங்கள் ேபாந்திைறையக்      
        கா ைறஞ்சி ழ்ந் நின்றார் கண் .  25      
         
503  ெபான்னகர்க்ேகா னாதிய ம் ேபாதவி  ேசைன ட      
        னந்நதிவிட் ேடகி யேயாத்திநகர்-மன்னவன்ெபாற்      
        ேகாயில் கு கிக் ெகா த்ேத ாிழிந் க்கான்      
        பாயமணி மண்டபத்தின் பால்.  26      
         
504  வாய்ைமயாிச் சந்திரைன மாமகுட ைமந்தவித்ேதார்      
        வாய்மலர்ந்  வாழ்த்ெத ப்ப வாசவன்றன்-ேசயமலர்க்      
        ைகெய த் ச் சூட் க் கைரந்தாசி ேபாய்ப் குந்தா      
        ைனயவம ராவதிக்க ணாங்கு.  27      



         
505  ஆசி ைரத் தந்தண  மாங்ககலக் காதிமகன்      
        ேகாசலர்ேகா மாேன ெகா த்தனன்ெகாண்-மாசி னக்      
        ெகன்றவத்திற் பாதி ெயன தக மங்ைகெய த்      
        தன்ெறவ ங் காண வளித் .  28      
         
506  யானறியா ன்ைன யிகழ்ந்தெவலா நீெபா ப்பாய்      
        ேமான ெவனாஅ னிவசிட்டற் - கா ைர      
        ெசாற்றிைறையத் ேதற்றிமகன் ேறாைகெயா  மந்திாிைய      
        ற்றனன்கான் வாழ்த்தி வந் .  29      
         
507  மின்  மணிக்கவாி சவாிச் சந்திரன்பின்      
        ெபான்னைணேமல் ற்றி ப்பப் மகன்ேசய் - தன்ைனமற      
        மந்தணர்க்கு மாேமா ெவனப்பரவிக் ேகட்டனனாற்      
        ெகாந்தவிழ்தார்க் காசியர்தங் ேகான்.  30      
         
508  ேதாய நிலத்தியல்பாந் ெதால்குணேம ெகௗசிக க்      
        காயெதனா மாவசிட்ட னாங்கைறய - நீெயனக்ேகா      
        தன்னான் வரலாெறன் றண்ணல  தாழ்ந் ைரப்பச்      
        ெசான்னான் னிவனி  சூழ்ந் .  31      
      
        மீட்சிக்காண்டம் ற்றிற் . ஆக 508.      
     -----------------   
 

12. உத்தரகாண்டம். (509-529) 
         
509   கன்னல் வய த்த காசிபதி நீேகட்       
        ெபான்னலர்வாழ் ேவான்மரபிற் ேபாந்தகுசன் - றன்ென வாய்      
        ைமந்தன் குசற்குக் கிாிவிாிச மாநா       
        தந் குச நாபற்குத் தான்.  1      
         
510  ெசந்ெந யர் ெகௗசாம்பித் ேதயம் வ ர்த்த க்குத்      
        தன்னிகாில் வாரண ந் தார்வசு க் - கன்னமமர்ந்      
        தார்வனசம் ெபாய்ைகக் கல ம் வசுமதி       
        மார்வ ட ேனயளித்தா னால்.  2      
         



511  அங்கவாிற் ெகௗசாம்பி யாள்குசநா பற்குதித்த      
        மங்ைகயர்தா ற் வேரார் வாசமலர்ப் - ெபாங்கரகத்      
        தாடச் சமீரணன்கண் டாயிைழயீ ெரற்குநலங்      
        கூ க் ெகா த்திெரன்றான் கூர்ந் .  3      
         
512  எங்கள் பிதாவறிய ெவம்ைம மணம் ாிந்தா      
        லங்குைனச்ேசர் ேவாெமன் றவாியம்பப்-ெபாங்குசினங்      
        ெகாண்  ெகா யக் ேகாைதயைர ேமாதிநனி      
        மண்டனில்* ழ் வித்தகன்றான் வா .  4      
         
513  வாளிக ங் கண்ணார் மைனயைடந்தீன் ேறாற்குைரப்ப      
        மீளியிைனந் தியார்க்கும  விள்ளா -சூளிெயன்ேபான்      
        ெபற்ற பிரமதத்தப் ேபர்மகற்குப் ேபைதயைர      
        நற்ற றத் தந்தா னயந் .  5      
         
514  பின்னர்க்குசநாபன் ேபணிப் ாிமகத்ேத      
        நன்னெரழிற் காதிெய  நாம ற்றா-னன்னவற்கு      
        நவ்விவிழிக் ெகௗசிகப்ேபர் நந்தனிக்குப் பின் தித்தான்      
        ெறவ்விகுக்குங் ெகௗசிகனாஞ் ேசய்.  6      
         
515  ேதசி சி கத்தவைனச் ேசர்ந்தவன்ெவஞ் சாபத்தாற்      
        ேகாசிைகதான் ேகாமதிப்ேப ராறானாள்-ேகாசிகனாம்      
        ேவந்த ெனா ஞான்  ேவட்ைடெசய ேவார்விபினஞ்      
        ேசர்ந் ைழபின் ேனா த் திாிந் .  7      
         
516  தாைனெயா  ேசார்ந்  தவஞ்ெசய் யிடம் குத      
        யானிரங்கி ெவம்பசிைய யன்னவற்குந்-ேத வினாற்      
        றீர்த்தபின்ன ாிக்காம ேத ைவத்தா ெவற்ெகன்       
        பார்த்தைறந்தான் ழ்ந்ெதன்பதத் .  8      
         
517  யா ாிய னல்ேல னிதற்ெகன ஞ் ேசைனெயா       
        ேகானந்தக் ேகாைவ வைளந் வடத்-தானிமிழ்ப்பா*      
        ேனகுத ஞ் சீறி யிகுத் ப் பைடயைனத்       
        நாகமிைச ற்றதவ்வா னன்கு.  9      
         
518  அங்கரசன் ைமந்தெரன தாவி ெகாளக்க திப்      



        ங்கமைழ ேபாந்  ெபாழிந்தனர்யான்-ெவங்கன       
        சிந்தவிழித் ேதேநாக்கச் ெசத்ெதாைழந்தார் ற் வ ஞ்      
        சிந்ைதெகாதித் ேதந்த ெறாிந் .  10      
         
519  ேமவிக் ெகா ம்பைடகள் விட்டனெனன் மீ கண்       
        தாவிெல ழ்த் தண்டத்ைத நாட் னன்யான்- சர      
        மாதிச் சுதனெமலா மாங்க தா ங்கிட       
        ேமதிவைன ெவல்வதியா ெமன் .  11      
         
520  மீண்  தன பதி விட்டைனத் ங் கீழ்பா ன்      
        பீண் ந் தவத்ைத யியற்றிட ந்- ண்டசனிச்      
        ெசங்கரத்த ேன ந் திேலாத்தைமயாற் றீர்ந் தவ      
        மங்கவைளப் பின் சபித் தாய்ந் .  12      
         
521  ெதன்றிைசயி ேனகிச் சிவன்ேச வ படர்ந்       
        நன்  தவ ஞற்ற நாதனைணந்-தன்றவற்கு      
        ேவண் ம் வரமளிப்ப றினனந் நாட்பி       
        மாண்ட மதைலதிாி சங்கு.  13      
         
522  ெமய் டேன விண் குதல் ேவண் ம  ெளன்ற ம்யா      
        ைனயவஃெதால்லா ெதனவைறயத்- ய்யவேன      
        ெயய் வெனன் ெனண்ணத்ைத யின்ேன யைடந் பிற      
        ெசய்தவர்பா ெலன்றான் றிாிந் .  14      
         
523  இன்னா ைரத்தைமயா னீ ைலய னாெகனயான்      
        ெசான்ேனன் ைலயனாய்த் ன்ெபய்தி-ெயன்ேனா       
        மா ற்  நிற்குமந்த மாதவைனக் கண் ைரப்ப      
        ம் விமானம் விளித் .  15      
         
524  கள்ளவிழ்தார்க் காவலேன ேயறிதன்ேம ெலன்னவிைற      
        ெபாள்ெளனேவ றிப் க ம் ெபான்னா -தள்ளிரனால்      
        வானவர்கள் மவன் மா னிவற் ேகாலமிட      
        மீ லகில் ேவந்ைதைவத்தான் ேவர்த் .  16      
         
525  என்ேனா ெடதிர்த்தவ் வி  ெய த்தெவலாங்      
        ெகான்ேன யழிந்திடலாற் ேகாசலர்தம்-மன்னிவன்பா      
        ன்றிைழத் ம் ெவவ்விடர்க ெளய்திலனால் ெவன்றிெயனா      



        மன்றவிைசத் தான்வசிட்டன் மற் .  17      
         
526  மற்றதைனக் ேகட்ெட ந்  வாரணவா சிக்கிைறவன்      
        ெசற்ற ல ேவந்தர் திறமைனத் -நற்றவநீ      
        யல்ல தவனிமிைச யாரறிய வல்லெரனாச்      
        ெசால் ப் பணிந்தான் தித் .  18      
         
527   திங்க ைறந் தாங்குத் திகழ்கா சியரதிபன்      
        ங்க வசிட்டற் ெறா ெகாண் -மங்கு ற      
        ழங்ைகயாிச் சந்திரைன யன்பிற் றழீஇவிைட ர்      
        ெபாங்குபைட ேயாடைணந்தான் ேபாய்.  19      
         
528  வள்ள லேயாத்தியிற்பின் மாமடங்க லாசனேமல்      
        ெவள்ெளாளி த் தின்கவிைக மின்னவமர்ந்-தள்ளிைலேவற்      
        ைகயரசர் மந்திாியர் கா ைறஞ்சிப் ேபாற்ற ைற      
        ெசய்தி ந்தா னின்பந் திைளத் .  20      
         
529  வாழ்த்       
        ேவதஞ் சிறக்கம  நீதி விளங்கவிப்பா      
        ராதங்க மாறவிசும் பாஞ்ெசாாிக-ேவா ஞ்ெசாற்      
        றாமவாிச் சந்திரன்ற னற்சாிதங் கற்குந ந்      
        தாமமர்க ேவாங்கித் தைழத் .  21      
      
        உத்தரகாண்டம் ற்றிற் . ஆக. 529.      
        அாிச்சந்திரெவண்பா ற்றிற் .      
      
 


