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      உ
      கணபதி ைண.
      தி ச்சிற்றம்பலம்.

      தி க்கூவப் ராணம்.
      பாயிரம்.

      காப் .
1     குவளத்தந்தக்குளிர்விண்வளத் றக்
      கவளத்தந்தக்கரணமி த்திய
      பவளத்தந்தப்ப வநிகர்த்ெதாளிர்
      தவளத்தந்தத்தைலவைனவாழ்த் வாம். (1)
      
2    நச்சி த்தநயனக்குவி ைலப்
      ெபாச்சி த்த சுப்பினர்ப்ேபாற்றிவாய்
      மிச்சி த்தவிரகி க்காங்ெகாேலா
      வச்சி த்தவ கள கேள. (2)
      
3    திாி ராந்தகநாதர்.
      நீர்ெகாண்டசைடெயா நம்ெப ங்காமத்தழல விப்பநிற்கின்றாைனக்,
      கூர்ெகாண்டகனன்ம மானாண்ைம ம் ெபண்ைம மாயகூற்றிற்ேகற்பச்,
      சீர்ெகாண்ட வலனிடங்ெகாணாயகைனப் க யிைறச்ெசந்தமிழ்ப் ந்,
      தார்ெகாண்டதி விற்ேகாலப்ெப மான்றைனயிதயத்த விசின்ைவப்பாம். (1)
      
4    திாி ராந்தகநாயகி
      ைபத்தசி மணியரவந்தாழ்ந் மதிகவர்கின்ற பாிசெதன்ன,
      ெமய்த்தவி ம் கழ்த்தி விற்ேகால நாயகன்மகிழ விற்ேகாலத்ைத,
      ெயாத்தந த ைடப்ெபாற்சுட் யின்கீழ்ெவண் லக ெமாளிரத்தீட் ,
      ைவத்த ெமழி ைடப் * ைபயரவல்குலம் ைமபதம்வணக்கஞ்ெசய்வாம்.
      * ைபயரவல்குலம்ைம என்ப ம் ேதவிதி நாமம். (2)
      
5    சபாநாதர்.
      சீர்ெகாண்டமைலமாதின்ற தல்கண்டராப்பைகெவண் ங்கணீக்கி,
      யார்ெகாண்டசைடயரவமல் குைலக்கண்டடற்ைக ைழப்பைகயயர்த் ,
      ேநர்ெகாண்ட ைழவிழிகண்டகு ெமய்ப் ப்பைகநீத் தி ப்பநின்ேற,
      ேயர்ெகாண்டதனித்தில்ைலநடம் ாிெயம் ெப மாைனயிைறஞ்சல்ெசய்வாம். (3)
      
6    சிவகாமியம்ைம.
      வன்னிகரம்வளர் றநற்பணிபயிலவ வார்க்குச்சுவர்க்கமீந் ,
      பன்  தன்மதிய யார் பாி ரங் ெகாண்ெடழிற்கனிெமல் தழியாரப்,
      ெபான்ன  குமலரைவேசர்ந்திைசெகாளாிமைறேயாதி ாிந்  தாழத்,
      தன்ைனயிடத்தி த் பரம்ெபா ைள நிக ைமயம்ைமசரணிற்றாழ்வாம். (4)
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7      விநாயகக்கட ள்.
      கற்ைற ெந ஞ் சடாம ப் பிைற ெமா தன் ேகா ங்கர்த்திற்ேசர்த்தி,
      மற்ைறநிைறமதியாக்கிம விகந் வல்லைபதன்வ த்த,
      ெநற்றிநிகர்த்தைமயன்றி யழெலா குதி கத்ைத நிகர்ப்பேநயம்,
      ெபற்றமழகளிற்ைறமனச்ேசவகத்தினி வியிடர்ப்பிறவிதீர்ப்பாம். (5)
      
8     சுப்பிரமணியக்கட ள்.
      நான்கு கன்ெறா ைமந் கனீன்றவா கநாதன்றன்ைன,
      வான்குல ெமா கட ள்யாைனயின்பாகைனப் னத் வ கூர்ந்த,
      மான்கு கேவங்ைக ெவ த்தாைன யசுரர்குலமாய்த் ப்ேபய்கட்,
      கூன் கு திெயா மளவிப் வி ந்திட்டாைன நம ளத் ள்ைவப்பாம். (6)
      
9   தி நந்திேதவர் - ேவ .
      பாக்குலங்கள்பழிச்சுைமெநஞ்ச ம்
      வாக்குமங்ைகவ நிகர்த்ெதாளி
      ேதக்கும்ெவள்ளிச்சிலம் டெனம்ைம ங்
      காக்குநந்திகழெறா ேதத் வாம். (7)
      
10   காைரக்காலம்ைமயார்.
      கிடந் கண்களிற்ேகட்குமவன் க
      லைடந்தைகெகா யிர்ப்பவனத்தன்வாழ்
      வடந்தயங்குவனத்திற்றைலயினா
      னைடந்தவம்ைமபதமலர்நண் வாம். (8)
      
11    தி ஞானசம்பந்த ர்த்திநாயனார்.
      அங்கமானதணங்கி ேமம்ப
      மங்ைகயாகப்பைடத் மகெளனப்
      பங்கயாதனன்ெவள்குறப்பார்த்த ள்
      ெபாங்குஞானசம்பந்தைனப்ேபாற் வாம் (9)
      
12  தி நா க்கரசுநாயனார்.
      ம க்குலா மைறவனத்ெதான்றிய
      தி க்கபாடந்திறந்தெசால்ேவந்தைன
      ய ட்குலா மறிவிைன ய
      வி ட்கபாடந்திறக்க ேமத் வாம். (10)
      
13    சுந்தர ர்த்திநாயனார்.
      கன் காமங்கழன்றிலர்தம்
      ெவன் ேமார்வாிெதன்றி ப்ேபான்றைன
      யன் வனாகவாிைவபாற்
      ெசன் வாெவன்றதீரைனவாழ்த் வாம். (11)
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14    மாணிக்கவாசகசுவாமிகள்.
      இன்பமாணிக்கவாசகெனன் ேமார்
      மன்ெப ம்ெபயாியா ம்வழங்குறத்
      தன்ெபயர்க்ெகாைடேயா தாித்தேப
      ரன்பன்றன்ைனயகத் ளி த் வாம். (12)
      
15   அைவயடக்கம்-ேவ .
      தறிவாள மறிவின் க
      ேமா ந நிைலேயா ஞ்ெசாற்ெபா ட்
      டீ ைரப்பதற்ெகா ெசய ங்கண் ேல
      னாத ெனன்கவிக்கழிவின்றாகுமால். (13)
      
16   ல்வந்தவழி - ேவ .
      ேம மாசனற்குமாரசங்கீைதயில்விாித்த
      தாவில்காளிகாகாண்டெமன்கடற் கழ்தன்னிற்
      கூவ நீர்ைம ட்ெகாண் யான்கூ வன்றமிழால். (14)

      பாயிர ற்றிற் .
      ஆகச் ெசய் ள் - 16.
--------------------

      ைநமிசாரணியச்ச க்கம். (17 - 86)

 17  சீதவம் லாமலர்க்ெகா நானிலந்திக ம்
      பாதவம்  தலாதியவளெமலாம்பயின்ற
      தாதவம்பனிமைழெயா க்குைடந்திடாதமர்ந்
      மாதவம் ாிேவார்க்கிடைநமிசவனேம. (1)
      
18   ெபான் லாமலர்க்கற்பகாடவிநிழற்ேபாக
      மின்னலாெமனெவ த்திந்தவனத்திைடயின்ப
      மன்னயான் கவ ெளன சைனமகவா
      ன்னிேவண் வெனனிலதனசிறப்ெபவ ைரப்ேபார் (2)
      
19    வந்தேத ணவாகிமற் ணாம த் ச்
      சந்தேயாகிகள்ேபான் ேபாகிக றத்தம
      ந்திேபாம்விாிெவா க்கிேயெபாறிப்பணமடக்கு
      ந் ேபாகிகள்ேபான்றிேயாகிக திர்கான். (3)
      
20   எ ம் பாம் மங்கத மஞ்ைஞ மிளமய
      ந ங்ேகாம்பி ெமா த்த மடங்க நவி ம்*
      ந்தாம்ெப பைகெயாாீஇப் ண மவ்வனத்தின்
      ெம ம்பாவ மற ேமபைகயன்றிவிரவா.
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      * நவ்வி என்ப  நவி என்றாயிற் . (4)
      
21    ஆதிமாலயன்மனத்ெத மகந்ைதையயடக்க
      மீ லாமழன்மயெந ந்தம்பமிக்குயர்ந்த
      ேசாதிமாமர கிலதிற்சூழ்த மந்
      தீதிலாவகிமணிசிதறியெபாறிச்சிவ ம். (5)
      
22    கரணநான்ைக ங்கடந்த க்கட்ெப ங்கட ள்
      சரணவாாிசம்பற்ெறனவைடந்ததாபதர்க்குத்
      த ணேவள்வியிற்பைகஞர்சாதித்திடப்படாத
      வரணமாய நலந்த ைநமிசாரணியம். (6)
      
23   ேபரேசாகேமெயனக்ெகா பிண் வின்மதேவள்
      ரவாளியாய்மலர்ந் ன்பங்கேளவிைளத்த
      ேகாரபாவமற்றப்ெபயர்ெமய்ெபறக்குளிர்ந்
      வாரமாதவர்ேசாகநீத்திடமலர்வழங்கும். (7)
      
24   அ ந்தவம்பயின்ைறம் லக்கு ம்பிைனயடர்த் த்
      தி ந் நன் னிவரர்வனத்ெதா தனித்திகிாி
      மரந்தயங்குெவண்குைடநிகர்மதிதனா ம்பர்
      ெபா ந் கின் ழிக்காம்ெப ம்ெபயாிைனப் க்கும் (8)
      
25   ேவ .
      ெநட் ைலெகாண் நிமிர்ந்ெத தாைழ
      கிட் யிைணந் கின்றனேதாைகப்
      ட்டைனெயாக்குமிைசக்கதிர்ப்ேபா
      நட் வர்ெசவ்வயினம்பிையெயாக்கும். (9)
      
26   எாி ைரகின்றவிளந்தளிர்மாவி
      ன குறநீனிறமார்த ன்ைன
      ம தல்ெசஞ்சைடவள்ளன்ம ங்கு
      த மம்வளர்ப்பவடங்குதெலாக்கும் (10)
      
27   ஒன்றிேனாெடான்றிைழெயாண்கைழதம்மில்
      வன்றழல்வந் வளர்ந்ெதழமீ
      ெசன்றமர்மந்திதி க்கிடவிண்ணின்
      மன்றென ந்த வின்மிைசவா ம். (11)
      
28   பாசிைலெகாண் யர்பாதவெமன்
      மாச ைமயர்ம ங்கி குத்தல்
      ேகசவனன் கிைடத்தவர்மீ
      சு ெமாய்ம்மலர்மாாியின்ேம ம். (12)
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29    ேவ .
      இத்தைகநலம்ெபற் ள்ளெவழிற வனத்தின்ேமய,
      ெமய்த்தவர் லன்கைளந் ம்விர மன மீட் ,
      த்தைலெயஃகேமந்  தற்ெப ங்கட டன்பா,
      ய்த்தவ லகவாழ்ைவ ெயா ெபா ளாகக்ெகாள்ளார். (13)
      
30   உலகினர்ெசல்வநந்த ைரப்ெபா ளிரண் ங்ேகாட,
      லகுவிண்மதியங்காட்டெவன் ேமார்தைகத்தாய்ச்ேசறல்,
      விலகுதஞ்ெசல்வெமங்கள்வி ப்ெபா ளாயவண்ண,
      லலகில்ெசஞ்ேசாதிப்பின்னலணிமதி ணர்த்தவாழ்வார். (14)
      
31   அன் ெகாண்ட ஞ்சிவத்ேதாடயர்ந்த பவித்தி க்கு,
      மின்ப த்தியன்ெறன்றிகந் றந் ைடயேமேலார்,
      ன்பமிக்ெகய்திமின்னிற்ெறாைலந் ேபாஞ்சிற்றின்பத்திற்,
      றன்பாிவறத் றத்தல்சாற்றேவண் வ ண்ேடா. (15)
      
32     ேசயாிெந ங்கட்ெசவ்வாய்ச்சி தற்காியகூந்தல்,
      ேவயமர்வலயப்ெபாற்ேறாள்ெவற் றழ்குவ க்ெகாங்ைக,
      யாயிைழமகளிர்ேநயத்தைணயி மவைரயீன்ற,
      தாெயனக்க நீரார்தபனியேமாட் ற்காண்பார். (16)
      
33   பற்றிக லாதஞானப்பண்பினர்நட்டார்ப்ேபண,
      மற்றவர்ச்ெச க்க ன்னில்வல்லெமய்த்தவத்தின்ேமேலார்,
      ற் மின்ப ன்ப ன் ளெதாடர் டற்ெகன்,
      றற்றமின்மகிழ்ச்சிவாட்டமகன்றநற் ணிவின்மிக்கார். (17)
      
34    கண் ைகக்கல நீற் க்களப ம்ெபா ந்தயாக்ைக
      *மண் தர்ச லக்கற்ைறம யர்நிைறந்த
      ெதண்ணீர்க், குண் ைகதண் தாங்குைகயினர்குன்றவில் ,
      ண்டாீகத்தாட்கன் ெபா ந்தியமனத்தர்மாேதா. )
      *மண் தர்-அலங்கார ைடயவர் (18)
      
35    கண் ன ளிப்பெநஞ்சங்கைரந் கமயிர்ெபா ப்பத்,
      தண் னறாித்தேவணித்தம்பிரான் ைச ெசய்வார்,
      பண்பயின்மைறகணான்கின்பயத்தவாமஞ்ெச த் ,
      நண் டன்பக கின்றநாவர் க்குற்றந்தீர்ந்தார். (19)
      
36    ேவதன்மாறைம மன்னார்வியன்பதந்தைம ங்ெகாள்ளா,
      ராதிநாயகெனம்மீசன ளினாலவர்தஞ்ெசய்ைக,
      யா ேமார்திரணந்தன்ைனயியற்றிடநி வவல்லா,
      ேரா திநிந்ைதக்க வைக ம்ெவ ப் மில்லார். (20)
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37   ஆதரவின்ெசாற் ய்ைமய ெணறிெயா க்கெமய்ம்ைம,
      ேமதக ைடயர்திைமவிரகம்ெபாய்யாைசேகாபங்,
      காதரவிலர்ேவதாந்தக்க த் ணர்ெபாியர்ெசம்ெபாற்,
      தரவில் தானம் குந்திைறஞ்சு தற்குேநயர். (21)
      
38    ேவ .
      இப்ெப னிவர்தம் ண் ன்ெபா நாளி ந்தவக்காசிபன்வசிட்டன்,
      ப் றழ்ச லக்ெகௗதமன்பாரத் வசன்கண் வன்ச னகேன,
      ெமய்ப் லத்தியனிற்சனகனாரதன்வான்மீகன்சாதாதபனாதி,
      ெயாப்பிலரேநகர் கு மியவ்வனத்திெனா ைடவந் ற்றி ந்தார். (22)
      
39    இ ந்தவர்சனனசாகரங்கடத்தற்கிைணய ம் பரசிவகதியிற்,
      ெபா ந்தினர்க்கன்றியாிெதனத்தம ந்திெகாண்டைனவ ம தான்,
      வ ந்திற யல்வெதந்ெநறிெயன்னாமற்றைதயாய்ந்தன சாவ,
      வ ந்ததிெகா நன் க்குைறவதனால கள் -
                                    ேகண்மின்கெளன்றைறவான். (23)
      
40   ேவ .
      எவ்வைகப்ெபா ள்க மீயவல்ல
      ெசவ்வியதவமேதெதாியின்ேவறிைல
      யிவ் லகினிலஃதியற் கின்றேத
      வ் டெல த்தேப திெயன்பேவ. (24)
      
41   தவத்தினிலமர் ாிசமைனெவல்லலாந்
      தவத்தினிெல கடறைம ண்ணலாந்
      தவத்தினில்வடவைரகைளந் தாங்கலாந்
      தவத்தினிலனல ந்தாிக்கலாகுேம. (25)
      
42   நன்றிெகாடவத்திைலம் தநல்க ந்
      ன்றிய யிர்த்ெதாைகேதாற் விப்ப
      +மன்றிய லகுயிரட நண்ணினர்க்
      ெகான்ற ள் ாிய ெமா ங்கிெனய் மால்
      + அன் தல்-பைகத்தல் (26)
      
43    அண்ட ம்ெபா ள்க மடங்குேப க்
      ெகாண் டவ ெவனக்கு கவாழ் னல்
      விண்டலன்மிைசச்ெசலவிளிவிலா ற
      ெவாண்டவமன்றியாட தவவல்லேத. (27)
      
44    ெபான்றணிமார்பகப் னிதனாதிைய
      நின் ழிதவத்தினானிைனந்தைழத்திட
      லன்றி மவர்க்காிதாயெவள்ளியங்
      குன்றிைறசரண ங்கு கலாகுமால். (28)
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45    ஆத ெனாப் யர்வகன் தன்ைனேநர்
      மாதவேமெச ம்வழக்கமாெமன
      ேவாதினன்வசிட்டனங்குணர்த்தநின்றசா
      தாதபனிைனயனசாற்றன்ேமயினான்ேவ . (29)
      
46    ேவ .
      த மேமயிைணயில்ெபா டைரயிைடத்தைகசா
      ெலா ைமயின்பிைன தவிவிண் லகி டன்ேபா
      ய ைமயின்ப ய்த்தந்தகற்ெச ெமனிலறேம
      யி ைம ந் ைணயாகுவதன்றிமற்றில்ைல. (30)
      
47   க ங்கல்வி ஞ்ெசல்வ ம் ர ம்ெபா
      மகி ங்ேகால ெமா க்க ம்வி ப்ப ம்வழங்கி
      யிக ம்பாவ ம்பழி நீத்தர ைமயிடத்திற்
      றிக ம் தனாயவர ள்ெசய்ய ஞ்ெசய் ம். (31)
      
48   ஏற்றின்ேமல்வ ெமந்ைததன்ெனழி வறமா
      மாற்றிலன்னேதயாற் கெவன்றவனைறய
      நீற்றின்ேமனியிற்கண் ைகமாைலகணிரம்ப
      ற்றி ந்தி ங்க தமனிைனயனவிளம் ம். (32)
      
49    மைனகேடா ற்றிரந்தி கபா ண்மகிழ
      வனகமால்விைட ர்ந் வந்ெதளிதினில ளக்
      கைனக ங்கட லகினிற்ெசய்வ க தின்
      விைனகடீர்ந்தி தானேமயன்றிேவ ளேதா. (33)
      
50    அாியவாகியகைலகள்யாைவ ம்பயிலறிஞர்
      ெபாியமாதவ யர்த குலத்திைடப்பிறந்ேதா
      ாியதானிையப் கழ்ந்தன வரவ்வளேவா
      தாியலார்க ற ெசய்தவன் ைடசார்வார். (34)
      
51   சூ ம்வான் கிெலனப்பயன் க்குறாதளிப்ேபான்
      பாழிமா கழ்ப்படைலேபாய்ப்பரந்தி லகீ
      ேர மாமயன்மான் த ைமயவர்தமிற்றாம்
      வா ேமம்பதமைனெயனவாக்குறமைலவார். (35)
      
52   இகத்தினன்ெகாைடப்ெப ைமையயறிந் ேளாாில்ெலன்,
      றகத்தினாம ைரெசயாரவராிதாகத்,
      ெதாகுத்தேவார்ெபா ணல்குவெரன்பெதன் ணிந் ,
      மிகுத்தவாவி ங்ெகா ப்பரால்ேவண் ன்வி ம்பி. (36)
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53   வியி ன்ெகாைடயில்லவன்ேறாற்றத்தின்ெபா ,
      கவிர்மலர்ந்திடற்ெகாப்ெபனக்கழ வரதனா,
      லவிர்ெப ம் கழ்க் ெகாைடயேதயதிகெமன்றைறந்தான்,
      சவித ஞ்சைடக்ெகௗதமன்காசிபன்சாற் ம். (37)
      
54   உவமந்தீர்ந்தி வாய்ைமெயான்ேற றி லகிற்
      றம ந்தான ெமா ங்குறச்ெசய்த ற்றைலயாய்ப்
      பவமகன் நான்மைற வாகியபரம
      சிவன ம்பதம்ெப ம்ப யர்த்தி ந்ெதாியின். (38)
      
55   இரவிவாண்மதி தித்ெதா ங்குதெலா யியங்கல்
      பரைவதானிகவா றல்பேயாதரம்ெபாழிதல்
      க வி வந்தமர்தல்பின்ேனாற் தல்காயத்
      த வமா யிர்நிற்குதல்வாய்ைமயினன்ேறா. (39)
      
56   மன்னனாகியிவ் லெகலாம் ரந்திடவாி ,
      மின்னறா ழந் டலம்விட் றந்திடவாி ம்,
      பன் ம்வாய்ைமயிற்பிறழந்திடாெதாழிகவிப்பவம்ேபாய்,
      மின் லாஞ்சைடெயம்பிரான்பதம் கேவண் ன். (40)
      
57   என் காசிப னிவரன்வாய்ைமயினியல்ைப
      ெயான்றேவவிாித்த ந்தவர்தங்கேளா ைரப்ப
      வன் சார்ந் ம்பரத் வசப்ெபயரறிஞன்
      குன் ேபா யர்குணத்தினீர்ேகண்ெமனக்கூ ம். (41)
      
58   விண் ேளார்தமக்கவி ணாமகிழ்தரவிைளத்
      மண்ணினா யிர்க்ெகழி ெகாண் ணவிைனவழங்கி
      ெயண்ணிெலவ் லகிற்குமின்பீந் நற்றானம்
      ண்ணியந்தவம்வளர்த்தலான்யாகேமெபா ளாம் (42)
      
59 ேவ .
      இரதிெகாண்கெனழி வட்டவன்
      ெபாி ண்மகிழ்ெபற்றிடச்ெசய்வத
      சு திெசான்மகெமன்றவன்ெசாற்றிடக்
      க திமற்ெறான் கண் வன்கூ வான். (43)
      
60   இல்ெலா க்கமிையந் பிதிர்க்கட
      ெனால் ம்வண்ண ஞற்றிமர ேளார்
      ெசல் ம்ெவந்நிரயத் யர்சிந் வான்
      வல்லமக்கட்ெபறற்கிைணமற்றிைல. (44)
      
61   ெமத் கின்ற வி மிய சீர்த்திேயா
      ெடய்த்த ன்றியி ைமயின் ந்த ம்
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      த்திரற்ெப ம் ண்ணியவாழ்க்ைகதா
      னத்தவத்தி மாற்றச்சிறந்தேத. (45)
      
62    என் நன்மகப்ேபற்ைறயினிெதனக்
      கன் நற்றவக்கண் வன்ெசாற்றிடக்
      ெகான்ைறயஞ்சைடக்கூத்தைனப்ேபாற்றிேய
      ெரான் ெமய்த் வாச னைரெசய்வான். (46)
      
63    உற தந்ைததாெயாண்ெடா மாதரார்
      சி வர்வண் விெசல்வம்ெப ம் கழ்
      பிறவி ம்ப மாைசபிாிந்தெமய்த்
      றவினல்ல ன்பமக ேமா. (47)
      
64 ேவ .
      ஈட் ங்காைலயிேனமஞ்ெசய் ழிக்
      கூட்ட ற் யாிைனக்கு குஞ்சுற்ற ம்
      வாட் ம்பைகஞராம்வைகெசய்வித்த ன்
      ேவட் ம்ெவ க்ைகையெவ க்ைகயின்பேம. (48)
      
65   ெகா ங்கனன்ம விடங்கு கி ண் ற்
      சு ங்க த்தழித்தி ந்ெதாைல ெசய் மாற்
      க ந் யர்க்காமேமாக தினன்னெசய்
      தி ம்பி ந்ெதாடர்ந் ெவந்நிரயத்திட் ம். (49)
      
66   ஆத ற்ெபண்மயக்காதிநீங்கிேய
      தீதறத் றந்தி மாியெசய்ைகேய
      ேமதகக்கதியினில்வி ெமன்ேறாதினான்
      மாதவத் யர் வாசமா னி. (50)
      
67   இைனயன ற் ற்றியம்பிமாதவர்
      விைனய நன்ெனறிெதாி ம்ேவைலயி
      னைனயவர்தவ வாகிநண்ணல்ேபாற்
      னியிறவாயிைடச்சூதன்ேறான்றினான். (51)
      
68   கண் ைகவட ரங்கவினநீற்ெறாளிர்
      ண்டர தன்மிைசப்ெபா யவங்ைகயிற்
      றண்ெடா கமண்டலந்தாங்கிவந்திட
      வண்டவர்சூதனல்வர கண்டனர். (52)
      
69   ெபா க்ெகனெவதிர்ெகா ேபாற்றிக்ெகாண் ெசன்
      க்கிளராதன தவிையயனீ
      யி க்ெகனவாயிைடயி த்திமாதவ
      ர க்கிய தலனவளித் க்கூ வார். (53)
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70   ய்யெமய்க்கதிெப ஞ்சூழ்ச்சியாய்ந்தியா
      ைமய ற்றி ந் ழிய சில்ேவட்ைகயான்
      ைமய ற்ற ங்குேவார்மாட் ரல்ெகாண்
      ெடாய்ெயனத்தரவ பவாி ற்றைன. (54)
      
71  ெதால்ைலயம் ராண ற்ெறாகுதியாைவ ம்
      வல்லநன் னிவநின்வரவி ய்ந்தன
      நல்லவர்தாம்ெப நலத்தகல்வி ஞ்
      ெசல்வ ம்யாவ ஞ்சிறப்பிற்ெபற்றவாம். (55)
      
72   வாதநாராயண னிவரைனெயாத்தெமய்ப்
      ேபாதநாயகவ ட்ெபாழி ஞ்ெசம் கச்
      சூதமாதவவிைனத்ெதாடர் ேபாய்ச்சிவன்
      பாததாமைரெப ம்பாிசுகூெறன்றார். (56)
      
73   ேவ .
      என்ற வைகெநஞ்சத்ெத ந்திடச்சூதனீர்ேவ,
      ெறான்ெறா ெபா ன்னா லப் றா த்திெயய்தக்,
      கன்றினீரதனா ம்பாற்கண் தல ள்பதிந்த,
      தின் ைமயைடந்தியா ய்ந்தனெனன் ெசால்வான். (57)
      
74   அாியதாம்விச்ைச வாறைவமைறநான்காறங்கங்,
      க மஞானங்கள்ெசான் ன்மி திகாந்த வம்வின் ல்,
      பரதம்வாகடம் ராணம்பக நன்னியாயெமன்ன,
      விாித மிவற் ட்சீர்சால் ராணேம ேமலதாகும். (58)
      
75   பன் மப் ராணமீெரான்பாென ம்பாகுபாட்டான்,
      ன் தைலைமக்ேகற்ப க்கெணம்பிராற்கீைரந் ,
      ெசன்னிகர்ப்பவற்குநான்குதிைச கற்கிரண் ெசங்ேகழ்,
      ன் +கன ெயன்ேபர்ச்சுடர்க க்ெகாவ்ெவான்றாேம.
      +கன ெயன்ேபர்ச்சுடர்கள் - அக்கினி, சூாியன் என்பவர். (59)
      
76   அைனயவற்றதிகெமந்ைதயமலராக்கைதயீைரந் ,
      நனிசிறப்பவற் ட்காந்தமதனி ணலத்ததம்மா,
      தனிவ சனற்குமாரசங்கிைதயத ட்சால,
      வினிய காளிகாண்டெமன்பர் தறிவின்ேமேலார். (60)
      
77   அன்னதில்வியாதெனங்ேகான ளினாற்றமிேயன்ேகட்பத்,
      தன்னிகாிலாத த்திசார்ந்திடற்ேக  தன்ைன,
      ன்னமங்குைரத்தானன்னான்ெமாழிந்தவா மக்கியா ம்,
      பன் வ டம்ெப த்தபயன்ெப னிவிர்ேகண்மின். (61)
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78   இச்சிைறப்பவங்கணீங்கியிைணயிலா த்திெயய்தன்,
      ெமய்ச்சிவஞானத்தன்றிேவ ளக மத்தாகா,
      தச்சிவஞானம்ெபற்ேறாரயன கற்ப ற்றிற்,
      சச்சிதானந்த த்திசார்குவெரன்பமாேதா. (62)
      
79   பிைற க்கின்ற க்கட்பிரான்றி த்தலங்கடம்மி,
      லற ப்பவர்த் ரந்ேதாரறிந் மஞ்ஞானபாவத்,
      ைற க்கிற்ேபாேர ந் ாிெசலாெமளிதினீற் ,
      மைற க்காியஞானமன்னிெமய்க்கதியிற்ேசர்வார். (63)
      
80   வ கமலெமய்ஞ்ஞானம விடேவண் ற்சார்ந்த,
      களத்தாள்ேபாற்றப்ெபா நடம் ாிேவான்றானங்,
      க கமதனிற்சாலக்கசிந் றேவண் ம்பாம்பி,
      ென கைணமிகப்ேபாி ந்தவவனத்தீெரன்றான். (64)
      
81   சூதமா னிவனின்னெசாற்றிட வைக த் த்,
      தீதிலா னிவ த்திசிவனிடமளிக்குெமன்றாய்,
      வாதராயணன்மலர்ந்தாண் ம மாணாக்கர்தம் ,
      ேளாதியா யர்ந்ேதாய்ெசால்வெதான் ளெதன் ெசால்வார். (65)
      
82   தண்ணிலாமலர்ந்தேவணித்தா ைம ந்தங்கள்,
      கண் லாமக்கேளா ங்கயிைலேபா ப்பதாகி,
      ெயண்ணிலாவமரர்ேவள்வியிைறயயன் ராாிெயன் ,
      ண்ணிலா வைகேயா வர்த்ெதா தமர்வதாகி. (66)
      
83   அளப்ப மனந்தேகா யமலெமய்த்தலங்கேடா ங்,
      ெகாளப்ப பயன்கண் ற் ெமளிதினிற்ெகா ப்பேதயாய்த்,
      தளப்ப ம ேமேலானந்தி நந்தாதாகி,
      ளப்ப ேபாக த்திெயா ங்குற த ஞ்சீர்த்தாய். (67)
      
84   கங்ைகயாதிகளின்மிக்ககாம னிததீர்த்தந்,
      தங்குவதாகி ன்னிற் சாற்றி ல்வினவிற்ெசங்ேகழ்ப்,
      பங்கயன்மாேயாெனம்மான்பதந்தரவல்லதாகி,
      யிங்ெகா தலத்ைதையயவியம் திெயங்கட்ெகன்றார். (68)
      
85    என்றவ ைரத்தேலா ெம ந்தேப வைகெபாங்கக்,
      குன்றவிற்ேகாலத்ெதம்மான் *கூவரங்க தி ள்ளங்,
      கன் மன்ைனெநஞ்சிற்கைரந் கமயிர்ெபா ப்ப,
      ெமன் ளிவிழிய ம்பவிதிர்விதிர்த்திைனயெசால்வான்.
      * கூபரம்# என் ம் வடெமாழி-கூவரம் எனத் தற்பவமாயிற் . (69)
      
86   அ ந்தவ னிகணீவிரைறந்தன ம்ெபற்ற,
      ெப ந்தல ளெதான்றம்மவதன ெப ைமதன்ைனப்,
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      பரந்தி கங்கள்ேகா பஃறைலயரவப் த்ேத,
      ளி ந் ைரப்பி மடங்காதியான்சிறிதறிந்தெசால்ேகன். (70)

      ைநமிசாரணியச்ச க்கம் ற்றிற் .
      ஆகச்ெசய் ள்  -86 .
--------------------------------

3. தி த்தலச் ச க்கம்.( 87 - 164 )
     
87   நாட் ச்சிறப் .
      பண் ள த்தைளபறியெமய்க்கதி
      கண் டவைனந ங்கனகேம +ேகா
      தண்டமண் த தலத்ைதச்சூழ்த
      ெதாண்ைடநன்னாட்டணிெதாகுத் க்கூ வாம்
      +ேகாதண்டமண் தர்-விற்ேகாலநாதர். (1)
      
88   ேவ .
      வாய்த்தகார் னற்சா யின்ெவண்படாம்வயங்கத்
      ேதாய்த் வான்மகள்க ைமகூர் கில்தரவிாித் ப்
      ேபார்த்ததாெமனமிளிர்த தவளவண் யல்க
      ணீத்தவாாிதிப ந் கார்நிறெமா பரந்த. (2)
      
89   விண் லாவிய ைழக்ைகேபான் கி னேமவிக்
      கண் லாவியசூல்வைளநித்திலங்கைரயிற்
      றண் லாவியவைலெயறிசலதிநீர் கந்
      மண் லாவியமதகாிேபான்ெமனவந்த. (3)
      
90   ேவ .
      சிந் ரத்தி த்ெதன்ககயிலாயம்வா
      ெழந்ைததன் க்கீரம் னலாட்டல்ேபா
      னந்தியம்ெப நாகச்சிகாிேமல்
      வந் நின் மைழ கில்ெபய்தேவ. (4)
      
91   ேகா ெகாண் யர்குன்றி நின் நீர்
      மா ன் மணிெயா ழிந்திட
      லா மங்கதமண்ணன் ையவிட்
      ேடா கி்ன்றவியல்பிைனெயாத்தேத. (5)
      
92   க யமன்னர்கவர்ந் ெகாண்ேடகிேய
      வி ன்விைரந் தம் ழ்நகர்ெசல்பவர்
      ப யெதன்னப்பேயாதரம்ெபய் ன
      ென யைமக்கடேன நடந்தேத. (6)
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93   காரைடந் காராவின திைனச்
      சீரைடந்தசிலம்பிற்ெபாழித
      ேமரைடந்தபாலாெறன்ெறா ெப ம்
      ேபரைடந் வியிற்ெபயர்ந்தேத. (7)
      
94   ெம யர்ேம ம்வியன்சிைறநீக்கு
      வ யர்வந் மீட்ேடகுதன்மானேவ
      ெயா ெகாணீத்தெமாண்ேகா ைடத்ெதால்ைலயிற்
      ெபா ம்வாவிநன்னீர்ெகா ேபாகுமால் (8)
      
95   வானேமயவ ெக ேகாளரா
      வான ர்ங்கதிெரன்னவங்காந்திடக்
      கானேமா க்க ந்திைரயாெல த்
      ேதனமாம ப்ெபற் மந்நீத்தேம. (9)
      
96   கலவி ம் னற்ெறாண்ைடநன்னாட் னி
      னிலவளங்கணிரப் வதன்றி ம்
      லனிலங்கு மணியாதிய
      மைலவளங்க ந்தந்திடவந்தேத. (10)
      
97  குங்குமங்கலந்ேதார் றங்கூர்ஞ்சுைன
      தங்கிநின் ந்தாதைளந்ேதார் றம்
      ெபாங்குதண் னல்ேபா வெதாண்மைல
      மங்ைகபாதிமணந்தவர்ப்ேபான்றேத. (11)
      
98   வில் ந்திைரவின்னாண்கு க்கி
      வல் ெயாண்கைணெசவ்விதின்வந்ததா
      ளல் நன் ைகயாக்ெகா ேவைலேயா
      ெடால் ம்ெவஞ்சமர்க்குற்றிடல்ேபான்றேத. (12)
      
99   ெபண்ைணசாய்த் ப்ெப கிக்காேவாியி
      னண்ணிேயாதிமநன்குறைவைகேசர்ந்
      ெதண் கம்ைபயிையந் மீணித்திரண்
      மண்ணிேயகும்வளங்ெக பா ேய. (13)
      
100  ேவ .
      சிலம்ப ம விச்சந்தத்திலக ன்ெனற்றியிட் ப்,
      ெபாலங்ெகா யிைடசூழ்காஞ்சிெபா ந்திெமன்னகின்ேமலார,
      மிலங்குறவைளகள்ைகேசர்ந்திரத்தினப்பணிதாங்கா ற்,
      பலம்பயிலளகேமா ம்பா யாமடந்ைதேபாந்தாள். (14)
      
101  ேசட் ளவாைளதாக்கத்ெதங்கிள நீர்மார்த்தாண்டன்,
      ட் ெவம்பாித்ேதர்கா ம்விைசயினிற்ேபா த்ெதண்ணீர்,
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      ேவட்டவணி ந்தபாகன்விைரவினிற்பற்றி ண் ,
      ட் ெழங்குற்றா மைனவர்க்கு ட் டாேதா. (15)
      
102   க்க நறியசந் ஞ்சுடர்ெக மணி த் ,
      ம க்கிளர்மல ந்தாங்கிமத மிழ்காிேமற்ெகாண் ,
      ெப க்க ற்றளவின்மாக்கள்பரவப்ேபாியாற் ேவந் ,
      ெபா க்ெகனக்கடேலார்காதெமதிர் குந்தைழப்பப்ேபாமால். (16)
      
103  நண்ணிய றத் மாேசாடா யநரர்க்குமற்ைற,
      ண்ணிகழ் மனத்த க்கு ெமா ங்குடன் றீ ம்வண்ண,
      மண் மறித் நண்ணாவைக ாிந்தமலநல்கும்,
      ண்ணியதீர்த்தம்பா யல்ல வியின்யாேதா. (17)
      
104  தன்ைனயாதரவிற்கண்ேடார்தங்கட்காதனமாய்நல்கப்,
      ெபான்னிதழ்க்கமலப்ேபா ம்ெபா ந்தியா நர்கடாங்க,
      வந்நிைலயளிப்பச்சங்கும த் வந் ட்ெகாண்ேடார்கள்,
      பன்னகமணிதற்கீயப்பாித்ெதா கு மந்நீத்தம். (18)
      
105  ெபாய்ைக ங்கிடங்குங்கா ம் குந் லாம்பா நீத்தஞ்,
      ெசய்களின்மள்ளரார்ப்பச்சிரெமாராயிரம்ெபற்றீசன்,
      ைவகுெமாண்கயிைல நண்ணிவலம் ாி ழக்குங்கம்பன்,
      ைககளினிமி ம்பாங்கர்க்கால்களினிவந் ெசல் ம். (19)
      
106  ேதஞ்சிலம்ெப ந்தபா த்ெதண் னல்பரவமள்ளர்,
      தாஞ்சிலம்பியேமாடார்த் த்தைலக்தைலக்கு மிச்ெசய்க்க,
      ணாஞ்சிலம்பக ட் நல்ெலழின்மாதர்தங்காற்,
      ஞ்சிலம்ெபனச்சால்கீறிப் ைடபரந் வாரன்ேற. (20)
      
107  அந்தகனிவ ர்தியன்னெவம்பகட்ேடர் ட் ,
      ந்தியங்குரப்பிமள்ள ம்பைணெயகினஞ்சங்ைகத்,
      தந்தி மண்டெமன்னச்சடக்ெகனெவ த் வான்ேபாய்,
      நந்ெதனவி ப்ப ழ்வநளிர்மதிதவறிற்ெறாக்கும். (21)
      
108  சு ம்பினமிாியல்ேபாகத்ெதாத்திதழ்க்கமலச்ெசப் ,
      ணிரம் கட்ைகம்ம த் நிைறய ண்ெட ந் மள்ளர்,
      வ ம் னேறக்கியான்றவய தைளந்தேச ,
      பரம்ப த்தி ெசய் பறித்தநாெறங்குநட்டார். (22)
      
109  கைளகைளவிப்பமள்ளர்க தித்தம்மாதர்ப்பாரா
      விைளயமிர்தன்னீர் ங்கள்விழியிதழ்வதனேமா
      ளாிெயாண்கு தநீல ரணிநிற்கின்றெவன்ன
      வைளக த்திடேவேரா மற்றைவகைளதல்ெசய்வார். (23)
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110  ேவ .
      ற்றி நளிர்மதி கத் ழத்திய
      ற்றிடவய ெனம் ைறயிற்கண்களான்
      மற்ெறைமயிக ேனார்வ தெலன்ெனன
      ெவற்றி மறிந்திடெவ ந்தேசல்கேள. (24)
      
111   ண்டகநைறமலர்ெமாய்த்தபாங்காி
      ெலாண்ெடா மார்தி வெமண்ணில
      ெகாண்டைவெதா மாீஇக்குதித் நின்ெறன
      மண் ெப ம் னல்வயற்கணிற்பரால். (25)
      
112   அைல னற்றண்பைணயகத் ச்ெசந்ெநேலா
      ாிைல ைடவைள ற ர்ம்பசுங்கதிர்
      நிைலெபறெவ ந் ேமனிமிர்ந் ேதான் வ
      ெகாைலமதகாியினங்குசங்கள்ேபான்றேவ. (26)
      
113  உண்ணியவந் நாைரேயாடேம
      னண்ணியவாைளபாய்நலத்தபண்ைணயிற்
      பண்ணியபயிர்ெப ம்பா நாட் ேளார்
      ண்ணியந்ெதாி றவிைளந்தெபாற்பினால். (27)
      
114   ேமனிமிர்ைபஞ்சு ள்விாித்தசா கள்
      பானிைறத ங்கதிர்ப த்தகண் றீஇக்
      கூனி ம்பிைனக்கரங்ெகாண்டாிந்தேரா
      வானக ாிஞ்சுேபார்வகுப்பர்மள்ளர்கள். (28)
      
115   எர்க்கதிர்வாள்ெகாேடயீர்வர் க்கிெமய்
      ேவர்க்கவங்ெக த் ராய் ழ்த்திெயற் வர்
      சூர்க்க ம்பகட் னாற் ைவப்பித்தார்ப்பராற்
      ேபார்க்களம் குந் ேபார் ாிநன்மள்ளேர. (29)
      
116  ேவ ம்பலாலநீத் லைவேம ழி
      மாற ம்பத கண்மாற்றிெநற்குவா
      லாறிெனான்றைரய க்களித் மற்றைவங்
      கூ நல்லறங்களிற்குலவச்ெசய்வரால். (30)
      
117  ேவ .
      பிாிந்தமடவாரளகங்குைழக்கா விழியதரம்பிறங்கு ரல்,
      ெபா ந் கள ைலபாணி ந்தி ழந்தாள்கைணக்கால் றந்தாள்வாவி,
      பரந்தி ைசவலம்வள்ைளகயலாம்பற்றரளமணிபணிலங்கண்ணி ,
      விாிந்தமைரசுழியலவன்வரால்கமடமிைளஞ ளம்வி ம்பக் காட் ம். (31)
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118  வானெம நிைறமதியந்தண்டகநாட்டாிைவயர்தம்வதனம்ேபாலா,
      ன டனலமரவிப்ப மமாமலர்மலர்ந்ேதெயாப்பவிங்ஙன்,
      றானமர்வெதன் க்ெகன்ற க்கா மனத்தைடயத்தடத்தவாவித்,
      ேதனவி மிதழ்க்கமலச்ெச ம்ேபாதின்றனதழைகச் சிைதக்குமன்ேற. (32)
      
119 ேவ
      தண்ணம்பாசைட ன் சார்ந் ள
      கண்ணகன் னற்காம ைபந்தடம்
      வண்ணெவாண்கு தங்கண்மலர்ந்தன
      விண்ணின்வந்ெத மின்றிரள்ேபான்றேவ. (33)
  
120  வா கின்றம ங்குல்வ த் ண்
      கின்ற கிண் ைலமாதரார்
      பா கின்றஞிமி பரந்ெதழ
      வா கின்றனவம் யவாவிேய. (34)
      
121 ேவ
      வாவியம் னல்குைட ெமல் யர்மதர்மைழக்கண்,
      காவிெயன்றிதழ்கு தெமன்றானனங்கமலப்,
      வெதன்றி ட்குழ னெமன் பல்ெபாறிவண்,
      டாவல்ெகாண் வந்தைணதரப்ெபா க்ெகனவாழ்வார். (35)
      
122  ேகாட் ம் னற்றடத்தினின் ழ்கிேயகுடங்ைக,
      காட் நின்றிாிந்ேதா யேவாதிமங்காணா,
      ேவட் லங்கியகமலெமன்றதனிைடயிவரப்,
      ேபட் னங்கெணஞ்ச ங்குறவனிைதயர்பி ப்பார். (36)
      
123  குைடந் வாவிநீர்ப ேமார்குளிர்மதி கத்தி,
      யைடந் தாமைர கத்திையயைலக்குெமாண்மயிலா,
      மடந்ைதேயாரரவல்குைலப்பி க்கும்வாரணம்ேபா,
      னைடந்தேகாைதையமடங்கலாம ங்குலாண ம். (37)
      
124   நகரச்சிறப் .
      இன்னவாகியவளங்ெக ெதாண்ைடநாேடமந்
      தன்னிலாெமாளிர்மதாணியாமற் ளதலங்கண்
      மன்னஞாங்காிற்சூழ்தரவ த்தியமணியாக்
      ெகான் லாந நாயகமாய கூவம். (38)
      
125  வம் மாமதயாைனகளிரண்ெடா வயிரக்
      கம்பேம றக்கட் ைமயறங்கைளக்காட் ஞ்
      ெசம்ெபான்மாமதிற்காஞ்சிெதன்றிக்கினிற்றிகழ
      விம்பர்ேமய தனக்கிைணயிலாதவக்கூவம். (39)
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126   ேதங்குேசாதிமாநவமணிெபான்ெகா ெசய்த
      ேவாங்குேகா ரமாடமாளிைகெயாளிர்ேவரம்
      பாங்குசூழ்மதின்மண்டபந்ெதற்றிகள்பல
      மீங்குவாழ்த மிந்திரனகெரனவிலங்கும். (40)
      
127   ேசாதிெபற்றெவான்பாென மணிக ந் வன்றி
      ேமதகப்ெப ஞ்ெசய்குன் பற்பலவிளங்கல்
      பாதலத்தராவிைறசிரம்பாித்தபன்மகுடம்
      தலத் ேமற் றப்படத்ேதான் வேபா ம். (41)
      
128   திங்கள்வா தலாிைவயர்ந நிைலெசறியத்
      ங்கமாகியமரகதச்சிகாிகேடான்றல்
      பங்கயாதனப்ெபாறிபலமார்பகம்பயில
      மங்குல்வான் கடள நீண் ராாிகண்மா ம். (42)
      
129  ெதண்ணிலாெவாளிர்ேமனிலச்ேசக்ைகயின்மாதர்
      நண்ணிநாயகர்தங்கைலெநகிழ்த்திடநாணி
      மண்ணிவாள்வி ப மராகப்பணிமைறத்
      ெவண்ணிலாவி ள்பட் டநீலணிவிாிப்பார் (43)
      
130   த க்குமங்கலக்கைடத்தைலெதா மணிதைழப்ப
      நிைரக்குெமாண்கைழயரம்ைப கதமிைவநிகழ்த
      லரக்குெமல் தழ்மாதர்ேதாெடாைடகளத்தழைக
      யிர்க்கும்வண்ணம்வந்ேதகைடகாக்குமாேறய்க்கும் (44)
      
131  ஓதிமஞ்சினகரத்தயனி விேய ட்ேபா
      யாதியங்கழல்பணிந் மீண் னங்கைடந்த
      மாதர்நன்னைடவிைழந் பின்ெசன்றிடவந்
      ேபாதனங்க கண் லன்ேற ேயேபாகும். (45)
      
132   ன்னனங்கன்மாட்ெடய் ண் ைலயினாட்கண்ட
      மன் ைமந்தர்தங்காதல்கூர்மகளிைரேநாக்கி
      ெயன்ைனநம்ெமதிர்தமியளாய்ேநர்ந்தவளார்ெகா
      ெலன்னவங்கவ வர்விைழந்தனெரன் . (46)
      
133   ம மாடவெரழின்மிகுவ விைனேநாக்கிப்
      ெபா வின்மாரேவடன ளம்ெபாறாமேலெவள்கி
      வமாயிவர்கண் ன ற்றிடாதியா ன்
      ன வமாய நன்ெறனத்ேதறிேயயகல்வான் (47)

      
134   உள்ளமாதரங்கூரவின்ெசாற் கன் த ம்
      வள்ளலாகியகூவமாநக ைறமாந்தர்த்
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      ெதள் நீர்ைமகண்ைடந்த த்ேத ெவாண்சிந் ப்
      பள்ளமார்த க கி னம்பயப்ப மால். (48)      

135  ேமாகசாகரங்கடந் ற்கைரகண்ட னிவர்
      யாகசாைலயின ம் ைகப்படைலகெள ந்
      பாகசாதனன்பதம்ெப பசும்ெபான்மாளிைகப்பான்
      ேமகசாலங்கண்ேம ைவச்சூழ்ந்ெதனேம ம். (49)
      
136 தலவிேசடம்.
         இைனயதாகியகூவமாந்தனிநகாிடத் , 
       னிவர்வானவர்சூழ்தர ப் ர ப்பான்,
      னிதேனகுழிக்காி கன் குந்  * கூவரத்ைதத்,
      தனி லாங் கரத்ெதா த்தனன்ெசலவிைனத்த த்தான்.
      --
      *கூவரம் - ஏர்க்கால் ஏர்க்காேலா  ஆைர ம் அச்ைச ம்
      ஒ ங்குேசர்த்  ஒ த்தனராக ன் ஆைரெயா த்தனர்
      அச்ைசெயா த்தனர் என ம் வ ம். (50)
      
137  ஆனகாைலயினமரர்தந் யர்ெகடவாண்
      ஞானநாயகன்றிாி ரம்ெபா படநைகத்
      வானநாடவர்வாழ் ெபற் ய்ந்திடவழங்கிக்
      கூனன்ேம விற்பி த்தமர்க்ேகாலமாய்நின்றான். (51)
      
138  நின்றவாதிகூவரந்தைனெயா த்தி நிைலயா
      லன் கூவரக்கினெர ம்பிள்ைளேயாடமாிற்
      ெசன்றதா டன் * வயிரவாகாைரயாந்ேதவி
      ெயான்றேம ேகாதண்டமண் தெரன ைறந்தான்.
      --
      * வயிரவாகாைர - பயங்கரமான வத்ைத ைடயவள். (52)
      
139  ேவ .
      + காங்ெகயன்வ கன்றக்கற்காதி ++ கூர்மாண்டன்காாி,
      ேயாங்கு காலச்ெசந்தீ த்திரனாடேகசன்,
      ங்கமலத்தன்மாேயான் ரந்தரன் னிவர்விண்ேணார்,
      தாங்க மிைறவற்ேபாற்றித்தங்கினர்கூவ ர்.
      --
      + காங்ேகயன் என்ப  - காங்ெகயன் எனக்கு கிநின்ற .
      ++ கூ மாண்டன் என்ப  - கூர்மாண்டன் என்றாயிற் . (53)
      
140  என் மிக்கூவேமயெவந்ைததன்கைலகடம்மி
      ெலான்றிைனயாயிரங்கூறிட்டவற்ெறான்றதாக
      மன்றலங்கயிைலமன் மாங்கமர்மற் ேளா ந்
      ன்றியதம தானந் ன் வதற்ேறயாகும் (54)
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141  அந்நகரத்தின்வந்தவமரர்கண்ணிைமத் க்கால்க
      ளிந்நிலவைரப்பிற் ேசர்த்தியிலங்குேபர் ேவ ெகாண் ,
      ன் கங்கணான்கு ைறயினந்தணர்கண்மன்னர்,
      ெதான்னிதிவணிகர் யசூத்திரெரன்னவாழ்வார். (55)
      
142   அறந்தைலநிற்றலாற்ேபரறிவினாற்ெகாைடயாலன்பான்,
      மறந்த ெகாைலகளாதிமாற்றலால்வாய்ைமச்ெசால்லா,
      னிைறந்தவிக்க கத் நிைலத்தசீர்க்கூவ ர்ச்,
      சிறந்தேவளாளராேனார்ேதவெரன்றறியலாமால். (56)
      
143   தளங்கமழ்கமலவாசச்ச ர் கன்கற்ப ற்றிற்,
      ளங்கிட லகெமல்லாந் ெதாைலக்குமப்பிரளயத் ம்,
      வளங்ெக விற்ேகாலத்ெதம் வள்ள ர்க்கி தியின்றால்,
      விளங்கியகூவநீைரெவள்ளங்ெகாண்டக ேமாதான். (57)
      
144   கயிைலேகதாரங்காசிகச்சிெதன்ம ைரேசாண,
      சயிலமா ர்காளத்திதடம்பைணத்தில்ைலயாதி, யிய
      தானந்ேதா மி ந்திைறபகர்வெதல்லாம், ப
      யி மாதவர்வாழ்கூவப் பதிப்ெப ம் கேழயம்மா. (58)
      
145  தக்கநற்காசியாதிதலங்களினிைழத்ததீைம, க்
      கெணம்ெப மாேனய ங்கூவத்ெதல்ைல,
      க்கவக்கணேமதீ ம்ேபாற் மந்நகாிற்ெசய்த, மிக்க
      ெவம்பவமவற்றால்விலக்கிடப்படாதாெலன் ம். (59)
      
146   நைடவலம்வர த்தனற்சுகாதனம்வணக்கங்,
      கிைடெமாழி தித்தல்ேகட்டல் ேகள்வி ன் தறியான,
      மைட யில்சமாதிெசய்ைகயரன்ெறாழிேனாக்கல்ெகான்ைறச்,
      சைடயைனநாடலாகுந்தைனநிகர் கூவத்தன்ேற. (60)
      
147  சீ மிைணயில்கூவச்ெச நகாிடத் ேமவி
      ேயார வளவியற் ேமாரறேமன்ேமேலாங்கி
      ேம வின்வள மன்னேம விற்ெசய்ததீைம
      ேநர வதனிெனாய்தாய்நீ பட்டழி மாேதா. (61)
      
148 ேவ .
      ைமந்தைரயன்ைனையமாதைரயாைவத்
      தந்ைதையயந்தணர்தம்ைமவைதத்த
      வந்தமில்பாதகராயி ெமல்ைல
      வந்தி னந்நகர்வண்கதிநல்கும். (62)
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149  பன்றியயங்கள்பதா தநாய்மா
      வன்றில்கரங்ெகா யங்கதமாகி
      ெகான்ைறமிைலந்தவர்கூவ ரத்ேத
      ெயான்றினயாைவ ெமாண்கதிநண் ம். (63)
      
150   அ த்திமிகுந்திடவப்பதியின்ேப
      ைரத்தவர்ெநஞ்சுற ன்னினரங்ஙன்
      க த்தனின்வந் கலந் பிறந்தார்
      மாித்தவர்ெமய்க்கமன் வரன்ேற. (64)
      
151  அந்நகரத்தினயற்பதியாேமார்
      கன்ன ப்பினயன்சதகற்ப
      மன் வர்ெமய்ச்சிவேலாகவளத்ேத
      ெயன்னினதற்கிைணயா ைரெசய்வாம். (65)
      
152  ஆயிரேகா யயன்றி மாறான்
      ேமயினர் ைசவிைளத்தனர்கூவத்
      யைனேயவழிபா ெதாடங்கி
      ேயயினவிந்திர க்களவின்ேற.     (66)
      
153 ேவ .
      அண்டர்சித்தாியக்கர்கின்னரராழ்பிலத் ைறநாகர்வின்,
      மண் தற்கிடனாகிைவகியகூவமாநகர்சூழ்தர,
      ெவண் ைசக்க ம்வந்தைமத்தவர் ைசெசய்தவி ங்கேமா,
      கண்டவர்க்குயர் த்தி த்தியளித்தி ப்பகணிப்பில. (67)
      
154   பன்ன ம் கழ்ேமயகூவ ரத்தினிற்குடபா னிற்,
      கின்ன ம் ைரெகாங்ைகேமனைகெகண்ைடயங்க ப்பசி,
      # ன்னரம்ைபயாிளைமநல்ெலழின் ற் றாதரம்ேபசனா,
      ெமன்னெவாண்சிவ ங்கெமான்ைறயியற்றிேயவழிபட்டனர்.
      -----
      # அரம்ைபயராற் சிக்கப்பட்ட இத்தலம், ரம்பா என் ம் வடெமாழி லம்பா
      என்றாகித் தமிழ்விதிப்ப  ெமாழி தற்கண் இகரம் ெபற்  ஆகார
      ஐகார றாகி நிற்க அதேனா  ேகாட் ர் என் ம் ஊர்ப்ெபயர் ண ங்கால்
      அம் ச்சாாிைய ேதான்றப்ெபற் , இலம்ைபயங்ேகாட் ர் என வழங்குகின்ற ;
      இ  ேதவாரம் ெபற்ற தலங்க ள் ஒன் . (68)
      
155   அந்தெமய்ச்சிவ ங்கம்ேவண் நர்ேவண் யாங்குவழங்கிேய,
      சுந்தரத் மாலதன்குணதிைசயின் ன் ெதாடங்கிய,
      பந்தமற்றிட* னிவர் ைசபயின்றகண் வ ங்க ற்,
      றிந்திரத்தி வந் கண்டவர்ெபற்றி ம்ப யீ ேம.
      ----------------
      * னிவர்-கண் வ னிவர் (69)
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156  ேவ .
      ெசம்ெபானிதழ்க்ெகான்ைற ைனவிற்ேகாலத்ெதம்ெப மான்றி ன்னாக,
      வம்பவளச்சைடக்கங் ைகதனிற் னிததீர்த்தெமான் ண் டைறயக்ேகண்மி,
      ம்ப மங்கதின் ழ்கிமனக்களங்கெமாழித்தி வ யர்ந்தவிற்ேகா,
      னம் ப ற்பிைழக்குேமாவிைனயைனத் மக்கணேமயகன் ேபாமால். (70)
      
157  அத்தைகயதீர்த்தமிவணவதாித்தவைகய ணர் ரங்கண்மாயச்.
      சுத்தனடற் ர ெந ங்ெகா மணித்ேதர்மிைசயமரர்சூழ்ந் ேபாற்ற,
      வித்தலநின்றி ங்காைலயிரதகூவரத்ைதயிப கத்ெதம்ெபம்மான்,
      ைகத்தலங்ெகாண் த்தவிடத்ெத ந்த நம்பவமாசுக நீராய். (71)
      
158  ஆத னங்கதற்காியதி நாமமச்சி ேகணியதாெமன்ேற,
      ேயா வரங்கதன்ெப ைம ைமெயா பா ைடயபிரா ைரப்பதல்லாற்,
      ேபாதமிெலன் ந்தியினாற் கலெவளிேதாவதைனப் கழ்ந் ேபாற்றிற்,
      றீதக ெம ம்ெபா ட்டாற்றமிேய ம்றிந்தப ெசப் ேவனால். (72)
      
159  வந்ததனி நான்குபகன் ழ்கின்வரன் ைறயாெலாவ்ேவார்ைவகற்,
      கந்தம ம்பவம்ேபாம் ண்ணியம்வள மகபதிதனாியதான,
      ந் பிரசாபதிதன்றானமய தான குந்தன்றான,
      ெமந்ைத ைமெயா பாகனி ந்தான த்தியிைவெயய் மன்ேற. (73)
      
160  ெசங்கதிர்ெவண்கதிர்நாளட்டமியயன வாவாதிகினங்கணண்ணி,
      யங்கதனிலா நர்கள ம் தல்வாரசாட்சியாக்கெமய்தித்,
      தங்கியி ங்கதியைடவரதிற்ேறாய்ந் ேபாம்பறைவசார்ந்தவாவிப்,
      ெபாங்கு னற்ப ந்தவ ம்விைனதீர்ந்  ெமய்க்கதியிற் குவரன்ேற. (74)
      
161  தீர்த்த லகுளெவைவ மப் னிததீர்த்தத் க்ெகாவ்வாெவல்லா,
      ' ர்த்திக ம்விற்ேகால ர்த்திதனக்கிைணயல்ல ந்நீர்சூழ்ந்த,
      பார்த்திக ம ந்தலங்கெளனப்பகரப் பட்டெவலாம் வன ன் ம்,
      ேபார்த்தெப ம் கழ்பைடத்தகூவமாநகரதைனப்ேபான்றிடாேவ. (75)
      
162  எண்ணிறந்த கங்கடவம்பயின்றதனால்விழி த னிைமக்குமீச,
      ண்ணிைறந்தக ைணயினா வகுகு பரன ளாெலாழிவில்சீர்த்திப்,
      பண்ணிைறந்தகூவநகர்ப்ெப ைம சிறிதறிந் ைரத்ேதன் பவா*கடீரக்,
      கண்ணிைறந்தமலபாகம்வரநீவிர வினவ*காதல்ெகாண்டீர். (76)
      
163  என்றிைனயசூத னி கன்றிட மி ந்தவர்* வைகெயய்தி,
      யின்ெறம விழிசிறப்பநிைனக்க* ம்ேப ைடேய லகிெனல்லா,
      நன்றிைய ைடேயம்ெவம்பவப்பிணிக்கும ந்தாகி ந குங்கூவஞ்,
      ெசன் ெதா ம ம்பய ம்ெபற்றனெமன் ைரத்திதைனச்ெசப் கின்றார். (77)
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164  அ ந்தவநீ னம் கன்றதிாி ரத்தினியல்ெப*வன்ெகாலதிபராகி,
      யி ந்தவர்யாரவர்நாமேமதமரர்கு ேவா மிைறவன்சாட,
      வ ந்திறம்யாைதங்கரத் த்தனிக்கட ளமலனினர்ைவயத்தாழி,
      ெபா ந் மாெரா த்தெதன் க்குைரத்திெயனச்- 
                         சூத னி கல்வதானான். (78)

      தி த்தலச்ச க்கம் ற்றிற் .
      ஆகச்ெசய் ள் - 164.
      -----------------------------

   4. திாி ரதகனச்ச க்கம். (165 - 302)
      
165   தாலேமற் கழ்ைவத் ள்லதாரகன்சிறாராய்வித் ன்
      மா ேயதாரகாக்கன்வயக்கமலாக்கெனன்ன
      ேவ லாந்தடக்ைகெவன்றி ரர்கண் வர்பாவ
      லகாரணமதாய க்குற்றம்ேபா ண்டானார். (1)
      
166   ேப கமேனகெமண்ணில்ெப ம் வியண்டமாண்ட,
      * தா க யிர்கூற் ண்ணச் சட்டகங்கைடவாய்ெபய்ெநய்த்,
      ேதா கவயி ற்ெசவ்ேவெடாைலத்தபின் வ ம்பங்,
      ேக கவிைறையேநாக்கிக்ெகடல ந்தவ யன்றார். (௨)
      ------------
      *தாரகன் என்ப  எ ைகேநாக்கித் தா கன்என நின்ற . (2)
      
167   ய்த்தலற்றளவில்காலந் யெரா ேநாற் ேமனி,
      ெயய்த்தவர்க்க ளவன்ன டனி ங்கரகத்ெதண்ணீர்,
      ைகத்தலந்தன்னிற்ெகாண் கமலபீ ைகயிேனயம்,
      ைவத்தமர்ந் லகமாக்கும்வள்ளன் ன்வந் நின்றான். (3)
      
168  நின்ற மதைனக்காணாநில றப்பணிந்ெத ந் ,
      வன்றிறல ணர்ேபாற்றமான்மக வைகெயய்தி,
      ெயன்றைனநிைனந் ேநாற்றேத ளம்வி ம்பிநீவிர்,
      நன் றெமாழிமிெனன்னவஞ்ச நவிற்றிச்ெசால்வார். (4)
      
169  லகத் ெமான்ற ெவயிலளிக்கேவண் ,
      வ மவ ைறந் விலா கங்களாண் ,
      ேமவலர்ச்ெசகுக்கேவண் ம்பத் றாண் ற்ேகார்கான்,
      ேம றெவயில்கண் ன் ங் கூட ம்ேவண் மன்ேற. (5)
      
170  இன்ன ெமான் ண்ைடயெவந்தமக்கி திநா ண்,
      ெடன்னி ெமா வேனநின்ெறளிதினிலாடேலேபாற்,
      றன்ெனா கைணயாெலம்ைமெயா ங்குறத்த வதல்லாற்,
      பின்ெனா ெசயலான்ெவல்லாப்ெப ைம ம்ேவண் ெமன்றார். (6)
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171   அன்னவர்ெமாழிையக்ேகளாவம் யனற்றாெகன்
      தன்ன ள் ாிந் ேபானான்றயித்தியர்நிற்பவங்ங
      ன்னதமகற்சி றிேயாசைனயா ன்றிஞ்சி
      ெபான்னயம்ெவள்ளிதன்னாற் ெபாற் டனானவன்ேற. (7)
      
172    ஓதிமனாைணதன்னா யர்வி க்ேகற்றவா
      ேமதினிதனிலயத் மிளிர்மதிலந்தரத் ச்
      ேசாதிெகாள்ெவள்ளியிஞ்சி றக்கத்தாடகத்தினாய
      ெதயி றவவற்ைற வ ைறயிற்ெகாண்டார் (8)
      
173   ெகாண்டவேரவவாங்குக்ேகா ரங்ேகாயிெறற்றி
      மண்டபம ணெவள்ளம விடந் ரகசாைல
      விண்ெடா ேசவகம்ெபான் தியாவணஞ்ெசய்குன்
      தண்டைலவாவியாதிதந்தனன்மயெனன்கின்றான். (9)
      
174   அவ்வளமைனத் ேநாக்கிய ணர்க வைக த் ச்,
      ெசவ்வி நங்கட்கிந்தச்ெச ம் ரெமனவி ப்ப,
      ெவவ்வமில்கைலகேடர்ந்தவி ந்தவமயெனன் ள்ேளான்,
      ெறவ்வ ய ரர்க்ேகா திையத்ெத ட் கின்றான். (10)
      
175  ேவ .
      ெசல்வ ம்பதாதி ஞ்ெச நர்தங்கைள
      ெவல்வ ம் ர ம் க ேமன்ைம ங்
      கல்வி ம் தல்வ ங்கதி ம்ேவண் ந*
      *ெரல்வ மி ங்க சைனயியற் வார். (11)
      
176   அல்ல ம்பழிக ம்பைக மச்ச ஞ்
      ெசல்ல ம்பிணிக ஞ்ெசயி நிந்ைதகள்
      ெசால்ல மி ம்ெவஞ்ேசாகேமாகங்கள்
      ல்ல மி ங்க சைனயிற்ேபாகுமால். (12)
      
177  அங்ைகயினடங்குநீாி ங்கத்தாட் ேய
      ெயங்க ைடயபச்சிைலெயான்றிட் மால்
      பங்கயன ெதா ம்பரைனப் சியா
      மங்கு பவர்கடம்மடெமன்ெசால் வாம். (13)
      
178  எய்திவாழ்ெவா ஞ்சிலாி ப்பக்கண் ன்
      ெசய்த சாபலெமன்னச்ெசப் வார்
      ெமய்தவவி ங்க சைனவி ம்பிேய
      ெசய்திடா ழன்றி ஞ்ெசய்ைகெயன்ெசால்வாம். (14)
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179   இ ள் ாிபவமகன்றின்பெமய்திட
      வ ள் ாியி ங்க சைனையயாற்றிடா
      ம ள் ாிமனத்திேனார்ம ந்தீ டல்
      சு ள் ாிசுணங்கன்வாற்ேறாற்றம்ேபா மால் (15)
      
180   பரசிவ ங்கெமய்வ விற்பட் ட
      விைரமலெரான்றறியாமல் சிய
      நரர்கேளயிந்திரனாமங்ெகாண் ேபாய்ச்
      சுரர்ெதாழவ தினந் றக்கேம வார். (16)
      
181  ழ்ந்த வைளந்த மிஞி தான்விழப்
      ேபாழ்ந்த பைழய லர்ந்தேதமயிர்
      சூழ்ந்த கைளந்ெதா ய மனம்
      வாழ்ந்தரன் யி ன்மாித் தித்திடார். (17)
      
182  ெபாலக்க மலர்களாற்சிவைனப் சியா
      வலக்கயிெறறித மற தன்ைன ங்
      கலக்கமிலறிவன்மார்க்கண்டன்ெவன் ன்
      விலக்க ம்விதிைய ம்விலக்கினானேரா. (18)
      
183  ேவண் யெபா ெளலாம்ேவண் யாங்குறக்
      *காண்டகுநீ டற் ைனந் கண் ைக
      ண் ங்கார்ச்சைன ாிமிெனன்றன
      ேனண்ட மயென மிைணயில்சூழ்ச்சியான்.
      ----------------
      *காண் - அழகு. (19)
      
184    அன்னவனைறந்தெசால்ல ணத்தீயர்ேகட்
      ன்ன மி ங்க சைன ஞற்றி
      நன்னலமைடந்தனர்நஞ்சுகான்றி ம்
      பன்னகமணிைய ம்பாிக்குமா ேபால். (20)
      
185   அன்னதின்பின்னரவ்வ ணர்மாதிர
      மன்னைரயமரைரமற் ேளார்தைமத்
      ன்னியவ யினாற்ேக சூழ்ந்ெதா த்
      தின்ன ற்றிடப்பி த்ேதவல்ெகாண்டனர். (21)
      
186  கான்றி ெமாிவிழிக்க ய வ ந்
      ேதான்றி யிெரலாந் யாின் ழ்குற
      ன்ெற லகங்கண் ற் ம்ெவற்றிெகாண்
      டான்றதம்மாைணேயநி வியாண்டனர். (22)
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187   ரந்தரன ணர்ெசய் ன்ைமயாற்றிடா
      தரந்ைதயின்விைரந்தயிராணிையக்ெகா
      வ ந்தியைமேயாெரா ம விேம விற்
      கரந்தனனி ந்தனன்கணிப்பில்காலேம. (23)
      
188  சிறந்தி மிந்திரன்றி ம்ெபான்றிேய
      மைறந் தன்மைனெயா வறியன்ேபாய்மைல
      ைறந்தனெனன்றி ெனா ங்கு ற்ற ந்
      றந்தி மின்பேம ன்பமில்லேத. (24)
      
189   ெவங்ெகா வ த் றெவ விக்கூைகக
      டங்கள்வன்காலம்பார்த்ெதாளித் த்தங்கல்ேபாற்
      *சிங்குறவ ணைரச்ெச க்குநாெடாிந்
      தங்கு மமரர்களைரயற்ேகா வார். (௨௫)
      ---------------------------
      *சிங்கல்-அழிதல் (25)
      
190   ெபாய்வைகய ணர்கள் ாி ம்ெவந் ய
      ெரவ்வைகயக ெமன்றிதயத்ெதண்ணிநீ
      யவ்வைக யன்றிைலவறிதமர்ந்தைன
      ய்வைகய யேர ஞற்றவல்லேமா (26)
      
191  என்றிைமயவர்பாிந்தியம்பவிந்திரன்
      ெபான்றிகழ்சேரா கப்ெபாகுட் வள்ளல்பாற்
      ெசன் நந் யெரலாந்தீர்த்திையயநீ
      ெயன் நாம்ேவண் ம்வம்மிெனன்றனன். (27)
      
192 ேவ .
      அம்ெமாழி ன்பங்கூாிைமேயார்ேகட்டார்வத்தா
      ெலம்மிடர்ேபாயிற்றின் டெனன்னெவ ந்ெதய்த
      ம்மதிேலார்கட்கஞ்சிெயாளித்ேத கி ஞ்
      ெசம்மன ங்கமலத்திைறதன் ழிெசன் ற்றான். (28)
      
193   உற்றவ ம்ப டன்சரணத்தி றத்தா உ
      நற் திேயா ந ந்தவணிற்பந ங்கஞ்சப்
      ெபாற்றவிசண்ணெறாிந் கங்கள் லர்ந் ள்ளீர்
      ெசாற்றி ெநஞ்சில த்தகலா ன்ெபன்றான் (29)
      
194 ேவ .
      என்ற மகவான்ெசால்வானிைறவநின்ன ளிேனான்ைம,
      யன் ம ணெரம்ைமயைலப்பைநந் ள்ளமாழ்கி,
      மின்றிகழ் கில்கண்டஞ்சும்வியன்சிைறக்குயி ற்ெபான்னங்,
      குன்றிைடயின் கா ங்கு கிெனாங்கரந் மன்ேனா. (30)
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195  ன்னியவசுரர்தம்ைமத்ெதாைலத்தினிெயைமப் ரப்பான்,
      பன் ெமனவந் ற்ேறம்பாரதி ைடயநீேய,
      யின்னலங்கடல்கடத்தினன்றியாாியற்றவல்லார்,
      நின்ன ள் ாிதிெயன்னச்ச ர் கனிகழ்த் கிறான். (31)
      
196   ரத்திெனான்ற ணர்மிக்கெபா வ ெயம்மானீக்குந்,
      தரத்ததன்றைடகண் யதடத்தலர்ந்திலங்குகின்ற,
      விைரத்ததண்குவைளயன்னவிழி டற்கட ந்தங்,
      க த் ெவந் யாெமல்லாங்கைளகுவன்கமலக்கண்ணன். (32)
      
197   என்றயனிந்ததிராதியிைமயவர்க்ெகாண் மால்பாற்,
      ெசன்ற வணங்கியன்ேனார்தி விழந்த ணர்தம்மால்,
      வன் ய ழக்குமா மன ைளந்தியம்பித்தீய,
      ன்ெறாழிலசுரர்ச்சா ப் ரந்த ள் னிதெவன்றான். (33)
      
198   நாரணனதைனக்ேகளாநவி ம்பற்றலர்கடம்ைமப்,
      ேபாாினி* பசத் க்கள்ெபா தழித்தி வெரன்ன,
      வாரண ைரத்தறன்னாலைனயைரவி த் ன் ,
      ர ம யச்ெசய் ம்விைரயெவன்றிதைனச்ெசய்வான்.
      -----------------------
      *உபசத் -ஒ வைகமந்திரங்கள்; இங்ேக அைவ அந்த
      மந்திரங்களின் அதி டானேதவைதகைள உணர்த்திநின்றன. (34)
      
199  மனத்தினி பசத் க்கள்வ கெவன் ன்னமாேயா,
      னிைனத்தனெனன்னவன்ேனார் ேநர்ந்தனர்நிற்பநீவிர்,
      சினத்ெதயில ணர்தம்ைமச்ெசற் வானவர்களின்ன,
      லைனத்ைத மகற் ெமன்றான்ப யளந்தளிக்குமண்ணல். (35)
      
200  அன்னவரதைனக்ேகளாச்ெசல் ம ணர்ச்சாட,
      ெவன்ன மகிழ்ந்  தன்பா ங்கணந்தனிெலண்ணிலார்,
      ன்னியவனிகமாகத் ண் னன்ெசன்மிெனன்னப்,
      பன்னகசயனன்ெபாற்றாள்பணிந்தனர்ேபாயினாரால். (36)
      
201  தண் ேவல்வயிரெவாள்வாள்சரம்ெபாழிசாபமாழி,
      பிண் பாலங்கள்சூலம்ேபெர க்கணிச்சியாதி,
      ெகாண்டபாணிகேளாடண்டங்கு ங்கவார்த்ெத ந் ேவக,
      சண்டமா தம்ேபாேனர்ந் சமர்த்ெதாழில் ாியச்ெசன்றார். (37)
      
202  ேபெரயின்மீதிேனமிப்பிரான்வி தாைனநீத்தம்,
      வாாிதிதன்ைனநா வ நதிேபாலச்ெசல்ல,
      ேவ கடெலதிர்த்தாெலன்னவாண்டம ஞ்ெசங்கட்,
      கர டல ணர்ேகட க்க ெமனச்சமாிேனர்ந்தார். (38)
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203  வில் மிழ்சர ந்தண் ம்ேவல்க ம ம்வா ங்,
      கல் றெழ ந்தா ங்கரங்க ந்தைல ஞ்சிந்தச்,
      ெசல் மிழ் கி னின் சிந்தினர ணரன்ன,
      மல்லலம்பைடகளார்த் மற்றவர்தா ந் ர்த்தார். (39)
      
204   இத்தைக டன் ெவம்ேபாாி திறத்தவ மாற்ற
      மத்தெவங்களி ேபா மறவ க்குலக ண்ட
      வித்தகன்வி த்தேசைனெவன்னிடவதைனக்காணா
      வத்தைலநின்றவாேனாரலக்க ற்ேறா வந்தார். (40)
      
205   வந்தவ யங்கிமாேயான்மலர த்தலத் ழ்ந் ,
      சுந்தரவரவிற் ஞ்சுந்ேதான்றனீவி ப்பப்ேபானார்,
      ெவந்திறல ணேரா ம்ேபார்த்ெதாழில்விைளத் வன்ைம,
      சிந்தினாிாியல்ேபானார்ெச ஞ்ெசய னியாெதன்றார். (41)
      
206   மாயவன்வினவி ள்ளமாழ்கிெவய் யித் வன்கட்,
      டீயவர்சிவ ங்கத்ைதய ச்சைனெசயலால்யாவ,
      ராயி ம்ெவல்லற்ெகாண்ணாெவனநிைனந்த ங்கிநிழ்குஞ்,
      ேச யர்விசும்பி க்குந் ேதவைரேநாக்கிச்ெசால்வான். (42)
      
207  ேவ .
      பன்னகத்தினால ஞ்சின விலங்கினாற்பசாசாற்
      ன்னவக்கிரகங்களாற்பிணிகளின்ெறாடர்பான்
      மன்னாிற்ெகா ேயார்களாற்கரவரான்ம
      மின்னன்ெமய்ச்சிவ ங்க சைனயிேனார்க்கிையயா (43)
      
208  பாவேகா கள்பயின்றி பதகேரெயனி ந்
      ேதவேதவைனச்சிவ ங்கத்த ச்சைனெசய்ேவார்
      தாவின்மாதவப் ண்ணியேரயவர்தம்பான்
      ேம வானலனந்தகன்றன ளம்ெவ வி. (44)
      
209  ஆதலாெலயின் ன் ைடய ணர்தாமரைனப்
      திசாதனம் ைனந் சைனெச மள ம்
      யா ேமார்ெசயலான் ெவய்திலாியாேமார்
      ேபாதசூழ்ச்சியினவர ச்சைனவிடப் ாி ம். (45)
      
210  நீங்கு ம்மனத் யர்சுரர்காெளனநிகழ்த்தி
      ேயாங்குமாமரகதக்கிாிெயான்றி சுட ம்
      பாங்குைவத்ெதனக்கு மணியாழிெவண்பணிலந்
      தாங்குமாயவனாரதற்கிைனயனசாற் ம். (46)
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211  ேவ .
      அற் ைடமகிணர்தம்மாவியாகிய
      கற் ைடமங்ைகயர்க திற்பல்வைகப்
      ெபாற் ைட லெகலாம்ெபான் மா மாம்
      வற் ைட னிவாின்வ யரன்னேர. (47)
      
212  கணவைரத்ெதாழப்ப ங்கட ெளன் ம்
      பணவரவல்குலார்பணித்தெதான்ைறயான்
      மணமலர்த்தவிசயன்மகிழ்ந்திைழத்தேலா
      விைணயிெலங்க த்தனாமிைற ஞ்ெசய் மால் (48)
      
213  னிதெமய்க்கற்பறாப்ெபா வின்மாதரார்
      மனமகிழ் ற்றி ன்வராதநன்கிைல
      சின றப்ெபற்றி ற்றீங்குமன்னேத
      யைனயவர்தன்ைமயாரறியக்கூ வார். (49)
      
214   மி யினர்குணமிலர்வி த்தர்ேநாயினர்
      வ வில ப்பிலர்வஞ்சர் டர்ெவங்
      ெகா யவராயி ங்ெகா நர்தம்மிைட
      ம விலரன் கற் ைடயமாதேர. (50)
      
215   இத்திறக்கற்பினெரயில்கண் ன் ைடக்
      குத்திரக்ெகா யவர்க்கு குமாதரா
      ரத்திறத்தி மடற்காியரன்னகற்
      ெபத்திறத்தி ெமாழித்ெதய்ெதன்ேறவினான் (51)
      
216    நாரணனிைவெசாலநாரதப்ெபய
      ராரண னிவரன ம் ணர்ப்பினால்
      வாரணமைனயவர்மாதர்கற்ெபலாங்
      காரணவகற் வன்க ெதன்ேறகினான். (52)
      
217  ேவ .
      னிெசன்றதற்பினிைமேயார் வன் மைவ ற்றமாைய தல்வன்,
      றனியங்ெக ந் ரவாணர்தங்கள்சிவ ங்க ைசதவி ம்,
      விைனெயான்றிைழப்பெலனேவநிைனந் மைறகட்குேவ த ன்,
      மனெமான் ம்வண்ண ைரெசய் த்த வ ேவா ெகாண் வ வான். (53)
      
218  மறெமான் கின்றவரணங்கடம்மின்வ *மம் யக்கணிைறவன்,
      றிறெமான் த்தன கன்றயங்குசினெனன்னவங்கணைடயா,
      வறெமன் வஞ்சமதி ன்ம ட் யைறகின்றகாைலய ணர்,
      நிறெமான் திமணிேயா ங்கநிைலவிட்டகன்றனரேரா.
      ----------------------------------------------
      * ட் , த்தன் அ கன் சினன் என்ன க்ெகாண்
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      ப் ரங்கட்கும் ெசன்றனர் என்ப  க த் . (54)
      
219   விதிெயன் மாயன்வினயத் ைரத்தெவ ம்வஞ்ச் ன்விதிையக்,
      கதிெயன் ெகாண் மனமாலைடந் கதியற்றதீயகயவர்,
      நிதிெயன் ெகாண்டதி நீறிழந்தநிைலபா டம் நில ,
      மதிநின் ெசன் மைறகா ண் வளமற்றகங்குல் ைர ம். (55)
      
220   ரெமான் தீயர்மடமாதரா னம்வந் க்க னிவன்,
      விரகங்கலந் மிகுதிட்பெநஞ்சினிக ம்ப க்குவினயந்,
      த கின்றெசால் ன்மயல்ெசய்ய ம்பர்தம் ண்ணியத்தின்வ யின்,
      றிரெமான் கற் நிைலேபாயகன் ெத காம ற் ெம ய. (56)
      
221 ேவ .
      இனிமாய்குவர்தானவாின்ெறாெடனா
      னிமாதவனார்வ கிழ்க்கவரா
      நனிமாையயினாயிைடநண்ணியவா
      னிமாக வப்ப ைரத்தனரால். (57)
      
222  அக்காைலயினாரணனஞ்சரண
      க்கால்வலம்வந் க்கணியா
      நக்கா வர்பா வர்நம்பைகஞ
      க்காெரன ண்மகி ம்பெரலாம். (58)
      
223  அம்மாக வப்பாிகண்ட ளி
      ம்மாகுல ற்ைற றிடெவம்
      ெபம்மாெனா ேபசு ம்வம்மிெனானா
      ெவம்மான்மைலெயய் வன்யாவெரா ம். (59)
      
224  அந்நாரணன்வானவராகுலெமன்
      றன்னாயகெனாண்சரணந்ெதா
      ெசான்னாலஃதின் ெதாைலப்பெனனா
      ன்னாவ ம்ெவற்பணிேயாதியி ன். (60)
      
225 ேவ .
      பண் தற்கம்பாித்தபரமைன
      மண் தன்றைலைவப்பத்தவத்தினால்
      விண்டலந்ெதாடெவண்மதிேப க்
      ெகாண்ெட ந்ெதனநின்றதக்குன்றேம. (61)
      
226  வ ணமிக்கபால்வாாிதிசிற்கன
      ரண க்குேமார்ெபாற்றவிசா னித்
      திரணெமாத்ததி வனலாைமயாற்
      பாிணமித்ெத ம்பண்பனதவ்வைர. (62)
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227  இத்திறத்தினிலங்குகயிைலயாம்
      வித்தகத்தனிெவற் ழியிந்திைர
      யத்த ம்பர்கு ெவா மஞ்ச க்
      ைகத்தலந்தைலகாட் னேனகினான். (63)
      
228  எண்ணிகந்தவி ங்கணேமத் ற
      வண்ணனந்தி நந்தியமர்ந்த ள்
      வண்ணெவாண்கைடவந்தவைனத்ெதாழாக்
      கண்ணனின்றி கட் ைரக்கின்றனன். (64)
      
229  ெசன் ெதய்வசிகாமணிக்கிங்ஙன்யா
      ெமான் ம்வண்ண ைரத்த ைளயநீ
      ெயன் கண்ணனியம்பவ ளிேய
      நன் நின்ெமனப்ேபாயினனந்திேய. (65)
      
230  அளவிெலாண் வனாதிபர்பல்கண
      மளவினன் னிேவார்நிைறவாமைவ
      யளவில்ேசாதியவிர்மணிப்பீடம்வா
      ளவில்ேபர ளாளி ன்ெனய்தினான். (66)
      
231  எந்ைததாண் ன்னிைறஞ்சிமலரய
      னிந்திராதியிைமயவர்சுற்றமால்
      வந் ளான்மணிவாய்த ெனன்ற
      நந்திகூ திெயன்றனனாயகன். (67)
      
232  இைறயினிற்கைடெயய்தி ைமப்பர
      றவைழத்திெயன்ேறாதினன்வம்ெமனச்
      சிைறவி த்தெதண்ணீெரனேவா னார்
      நிைறமகிழ்ச்சிெந யவனாதிேயார். (68)
      
233  மின் லாஞ்சைடவித்தகெனற்ெப
      மன்ைனேயா மமர்ந்தவைவக்களந்
      தன்னிேனகி ன்சா ம்பைணமர
      ெமன்னேவபணிந்தன்பிென ந்தனர். (69)
      
234  கூர்ந்தவன்பிற்குவித்தைக ச்சிெகாண்
      ேடார்ந்தெசாற்றளர் ற் மனெனக
      வார்ந்தகட் னன்மார் நிரம்பெமய்
      ேசார்ந் நின் தித்திடன்ேமயினார். (70)
      
235  ேவ
      நிைறந்தநின்ெறால்ைல ண்ைமநிைலதிாிவின்றியாங்கள்,
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      பிறந்திறந்தி தறீர்ப்பான்ேபர ெகாண் ங்,
      குைறந்தநின்க ைணேபாற்றி யிர்க்குடலளித்தியக்கிச்,
      ெசறிந்த ன்விைனய த்தித்தீர்த்தி ம்பாி ேபாற்றி. (71)
      
236  உலகுயிாின்பந் ய்ப்ப ன ேபர ைளமாெதன்,
      றிலகுறவிடத்தி த்தியி ந்தி ங்க ைணேபாற்றி,
      விலகியவ்வின் பஞ்சில்ேலார்வி க்கவவ் வகன்ற,
      வலகினல்ல ள்ெகாண் ற்றவமலவக்க ைணேபாற்றி. (72)
      
237  ஐம்ெப ம் தமாதியாயதத் வசாலங்க,
      டம்ெப கறிெவா க்குந்தனியி ண்மலம்ேவறாக,
      நம்பநின்ன ளினின்றநற்றவர்தம்மின்ேவறா,
      யிம்பாினறிந் கூடாதி ந்தவாறி ப்ேபாய்ேபாற்றி. (73)
      
238  அ நல் மற்ைறய வ மாகப்,
      பர ெமான்பதிற் ப்ேபதப்பகுதி ஞ்சத்திையந்தின்,
      விாி மன்றாய ன்றன்ேமனிைலதமேதயாகப்,
      ெபா வ மன்பர்க்காக்கும் ெபா விைடப்பாகேபாற்றி. (74)
      
239  இைனயனபகர்ந் ேபாற்றெவங்கணாயகன் ராாி,
      தைனய ள்ெகாண் ேநாக்கிச்சததளக்கமலக்ேகாயின்,
      வனிைதயங்குவட் க்ெகாங்ைக க ம்வயிரத்ேதாளாய்,
      னி மமரேரா ம்வந்தெதன்ெசான்னீெயன்றான். (75)
      
240  என்ற ந்திகிாிப் த்ேதளியம் வைனயவிண்ேணார்,
      வன்றிறெலயில்கண் ன் ம்மலரயன்றரப்ெபற் ள்ள,
      ன்ெறாழில ணாின்னல் ாியெநாந்தனாயேனா ,
      மின்றளெவல்ைலகாணாவி ந் யர்க்கட ணாழ்ந்தார். (76)
      
241  க ைணயங்கடனீவிண்ெணார்கலங்கஞர்வி த் நின்ெபாற்,
      சரணபங்கயங்கட்ேகவல்சந்ததமியற் ம்வண்ண,
      மரணெவங்ெகா ேயாராற்றலழித்த ள் ாிதிெயன்ன,
      வ ணகுங்குமப் யத் மாயவன்வழங்கிநின்றான். (77)
      
242  பைடக்கலைமந் ெபற்ேறான்பகர்ந்திைவநிற்குெமல்ைல,
      ெதாைடக்கலன்பயி ம்ெபாற்ேறாட்சதமகன்சுரர்கேளா ,
      ைடக்கலஞ்சுழ ங்காகம்ேபான்றனந்தமிேய ந்த,
      னைடக்கலங்க ைணெசய்ெயன்றமலநாயகற்பணிந்தான். (78)
      
243  வா ேளார்மனத் மிக்கவன் யரகற்ற ன்னி,
      ஞானநாயகனைகத் நாெம ந்த ளிவந் ,
      மானேவல ணர்தம்ைம மாய்க்கு மதற்குநம்பா,
      லானேபார்க்க வியில்ெலன் றைறந்தனன ளின்மாேதா. (79)
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244  கண் த ைரத்ததன்ைமகட ளர்ேகட் வப்பா,
      ெலண்ண லகெமல்லாமிைகப்பினிற்பைடத்தளித் ,
      நண் றெவா க்குமண்ணனவின்றேதாராடெலன்னப்,
      பண்ணைமதங்கடச்சற்பார்த்தி பகர ற்றார். (80)
      
245  ெப ந்தைகக்ேகற்றைவயம்ெப மிதம்ெபறச்ெசய்ெயன்ன,
      விைரந் நற் விேதராழியி சுடர்ேவதம்வாமா,
      ன ந்திறற்கமலன்பாகன்ேம வில்லனந்தனாாி,
      *சரந்தழல்சசிமாலாகச்சைமத்தனன்ெறய்வத்தச்சன்.
      --------------------------------------------
      *ஏைனப் ராணங்கள், தழல்,வா  மால் என் ம் வ ம் சரமாயினர்
      எனக் கூறினேவ ம், இத்தலத்தின் வடெமாழிப் ராணம்,
      வா ைவக்கூறா  சசிையேய கூ கின்ற . (81)
      
246  விண்ணவரைவகண்டார்வமிக்ெக மனத்தராகி,
      யண்ணைலவணங்கிநின்ற ளினாமிைவெகாண்டாதிப்,
      பண்ணவவமல க்கட்பராபரெவைமயணக்கு,
      நண்ணலர்தைம க்கிநங்கைளப் ரத்திெயன் றார். (82)
      
247  சங்கரன ேகட்ெடங்கடா டென ந்  ன்றி,
      யங்கு மைனவ ஞ்சூழ்ந்தன்பினிற்சயசெயன்னப்,
      பங்கயவ மணிப்ெபாற்பா ைகமிைசயி த்திப்,
      ெபாங்ெகாளிவிாிக்குங்ேகாயிற் றத்ெத ந்த ளினானால், (83)
      
248  ஆண் திகிாிப்ெபாற்ேறரணிநலந்தி க்கண்சாத்தி,
      ேயண்ட மைலமாேதா மிவர்ந் கூர்ங்கைண மற்ைற,
      மாண்ட த ஞ்ெசங்ேகழ்மைரமலர்க்கரங்கள்பற்றிக்,
      காண்ட மழெநறிப்பநின்றனன்க ைணவள்ளல். (84)
      
249  ம லாங்குவைளெவன் வண்கயன்ம ட் நீள்கா,
      வேவாடாித்தடங்க ைமமணம் ண ங்ேகாமான்,
      ெபா விேறாள்கண் மிக்கெபா ெபற்றி ந்தேம ,
      வ வினாணைடந் சாலவன்றைலவைளந்ததம்மா. (85)
      
250  தன்மைனயிரதமாகத்தன்மகன்மலவனாகத்,
      *தன்மகன்ேபரேனா தனக்குைமத் னன்காலாகத்,
      தன்மலரைணநாணாகத்தாென ம்பகழியானான்,
      றன்மனமிடங்ெகாண் ற்றசங்கரன்றனக்குமாயன்.
      ---------------------------------------------
      *தன்மகன் பிரமன் அவன்மகன் காசிபன் அவன்மகன்
      சூாியன் ஆக ன், சூாியைனத் தன்மகன்ேபரன் என ம், தி ப்பாற்கட ற்
      சீேதவிேயா  உதித்தைமயால், சந்திரைனத் தனக்கு ைமத் னன் 
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       என ம் விதந்தார். (86)
      
251  இளங்கதிர்விாிக்குங்ேகா யிரவிேயா வங்ெகாண் ,
      வளங்ெக மிரதெமான்றின்வந்ெதனநிற்கைவயன்,
      களங்கமிலமரர்கண்கள்களிப்பக்கண் வைகெயய்தி,
      ளங்கவெலா விவிண்ணின்ெறாண்மலர்மாாி ர்த்தார். (87)
      
252   பா னர்பரமன்சீர்த்திபாதபங்கயங்கள்ெசன்னி,
      சூ னெர ந் ள்ளித் ெதாைட ைடத்தனர் ணங்ைக,
      யா னர் கிெலறிந் பற்றினராைசேதா ,
      ேமா ன வைகெயன் த்தியிற்ப ந்தவிண்ேணார். (88)
     
 253  மன் தன்னிைலபிாிந்தமயிெரனவிகழ்விலாெதன்,
      றன்ைனநன் னிதமாக்கிச்சகம் கழ்சிறப்பளித்தான்,
      மின் ெசஞ்சைடேயாெனன் மிகு வப்ெபய்தியாட,
      ெலன்னநின்றி ம ங்குமிரட் னர்க வாிபல்ேலார். (89)
      
254  மாசுணம்பலவளப்பில்வண்கதிர்கவ்விெயங்க
      ளீசன நாகங்கட்கீந்திடநீட் வாங்கி
      ேமாசமதிைழக்க ற்ற ைறைமெயம்ம ங்குநின்
      சினெரண்ணிலார்கண்மிளி ெநட்டாலவட்டம். (90)
      
255  திங்களாயிரெமா ங்குேசர்ந்ெதனவாய்கேடா ங்,
      சங்கமாயிரம்ைவத்தார்த்தான்சயங்ெக பா கம்பன்,
      ெபாங்ெகா ழவம்ேபாிெபா வில்சச்சாிதடாாி,
      ெயங்க ெமண்ணிேலார்களிரட் னாி கேளேபால். (91)
      
256  அறி வாேனான்வந்தானன்பினிற்றிகழ்ேவான்வந்தான்.
      பிறவிேவர ப்ேபான்வந்தான்ேபர ண் ர்த்திவந்தான்,
      குைறவிலானந்தஞானக்கூத் ைடயாளிவந்தான்,
      கைற லாமிடற்ேறான்வந்தாெனன்ெற ங்காகளங்கள். (92)
      
257  நஞ்சுகுெமயிற் ப்ேபழ்வாய்நாகமதணிந்தெவங்ேகான்,
      ெவஞ்சமர் ாியச்ெசல்வன்ேம விற்பி த்ெதன்றிட்ட,
      கஞ்சுகங்கிழிய ங்கக்கல் றழ்குவ த்திண்ேடா,
      ெணஞ்சுகு வைகவிம்மப்பாாிடநீத்தஞ்சூழ்ந்த. (93)
      
258  ெவள்ளிெவண்ெகா வாண்மாறிைவத்ெதனவிளங்கும்பல்ல,
      பள்ளெவம்பிலனிகர்த்தவாயினப ப்பதத்தி,
      ள் ைழகளன்ன ட் ைளப்ெப ந் ண்டத்த,
      ெமள்ளவின்ெசாற் விக்கண்வி மி ேபாலச்ெசால்வ. (94)
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259  மண்டலவா ெயன்னவயங்ெகாிசித ங்கண்ண,
      ெவாண்டழனிமிர்ந்ெத ந்த ெதாத்தகுஞ்சியினவிந்த,
      வண்டமதி மாற்றாவகட் னகு குந்தாள,
      பண் ள தைமந் ம்பைடத்தளித்தழிக்க ல்ல. (95)
      
260  அத்தெனன்றன்ைனநீேயய ணைரக்ெகால்ெலனாேனா,
      வித்திரடனிெலற்கின்றி யார்க்கமர்கிைடக்குேமாெவன்,
      ெனாத்தவரடநான்பார்த்  வறி குவேனாெவன் ,
      தத்தமினிைனந் வா ந்தன்ைமய த ற் ம். (96)
      
261  விண்ணகநிைறந்தவாதிவிதியகநிைறந்தமாேயான்,
      கண்ணகநிைறந்தேவாைதக்கடலகநிைறந்தபாழி,
      மண்ணகநிைறந்தேமவிவைரயகநிைறந்தெவங்கும்,
      பண்ணகநிைறந்தேவாைசப்பாிசினிற்பனகணங்கள். (97)
      
262  குதிப்பனவயிரத்திண்ேடாள்ெகாட் வதம்ைமத்தாேம,
      திப்பனவமர்ேவட்டண்ணற்ெறா வனதங்களாற்றன்,
      மதிப்பனவைரகைளந் தாங்குவவாாி ட்க,
      வதிர்ப்பனமகிழ்வவாகியடற்கணஞ்ெசன்றவம்மா. (98)
      
263  கற் யங்ெகாட் யண்டகடாக மதிரவார்த்
      வற் ம் தெவள்ளம்வந்திட ம்பெரண்ணில்
      ெபாற் கவிைகெயாங்கிப் ணாிகேள மார்ப்பப்
      பற்பலமதிெய ந்தபாிெசனநிகழ்ந்தமாேதா (99)
      
264  ெபான் லகிக ெமன்ைனப்ெபா வெனன்றகிலம்ேபாவ,
      ெதன்ன ண் கள்ெசன்ேறறெவதிர்த்த மைலதெலாப்பத்,
      ன் மமரர்தம்ெபாற்சுண்ணம்வந் டன்கலப்ப,
      மின் ங்ெகா ய த் விலக்குவேபாலவா ம். (100)
      
265  ேவ .
      இந்தவாெற ம் தெவள்ளங்களினிைடேய
      யந்திவானிறமைனயவனாழியந்தடந்ேதர்
      கந்தவாாிசப்பண்ணவன்ெறன்றிைசக்கடவ
      வந்தவானவரைனவ ந் வன் றவந்தான். (101)
      
266  தநாயகன்கயிைலயம்ெபா ப் விட்டலகில்
      காதேமாாிைறப்ெபா தினிற்கடந் வந்த ளிச்
      சீதவார்ெபாழிற்கூவெமன்றி நகரைடந்தான்
      பாததாமைரவணங்கிவிண்ணவர்குழாம்பரவ. (102)
      
267  அங்கப்ேபாதினிற்கடெம ந்தி வ ளறாத
      ங்கப்ேபாதக கப்பிரானிதழியந்ெதாைடேயான்
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      றங்கப்ேபாதிரதத்தினார்தன் கைழக்கரத்தாற்
      சிங்கப்ேபாெயா த்திட்டனன் றி க்கிடெவவ ம். (103)
      
268  ெபா க்ெகனச்சினவிைட க்ெகாண் ைட குந்தா,
      னிைரக்குநற்ெகா ைவயம்ெவன்றாங்கினென ம்பாம்,
      பைரக்கைசத்தவனன்பினினிகாிலாதமரர்,
      வ க்க ற் ம்வந்திைறஞ்சுெபாற்பதாம் யமாயன். (104)
      
269  தந்ைத ற்ற ளிரதகூவரத்திைனத்தனயன்,
      வந்தி த்த மிைமயவர்மனம்பைதத்தின்னன்,
      ந்ைதயிற்பதின்மடங்குறீஇ கத்தைறந்தழ ற்,
      ெறந்தெமாட்டலர்ெசயெலனத்திைசெதா மிாிந்தார். (105)
      
270  அ லாந்தி கங்கேளாரா ெமாள்ளலங்கல்,
      ர மார்ப ம் யங்க ம மைறப்ெபா ளாய்த்,
      ெத லாம்பதமல ங்ெகாண்ெடன ளந்திகழ்வான்,
      ெவ லாமனத்திாியல்ேபாம்விண்ணவர்க்கண்டான். (106)
      
271  நின்மினின்மினீரஞ்ச ர்நிக ெமன்றந்ைத,
      ெபான்மிளிர்ந்தி ேதாினாெரா த்தவர் ல ,
      ெரன் ன்வந்தி ங்காி கத்தண்ணலவ்ெவயில்ேசர்,
      வன்மனம்ெப மவரலவம்மிெனன்றைழத்தான். (107)
      
272  மீண் வானவர்குகன் ைடயைடந்தினிெவம்ேபா
      ராண்டநாயகன் ாிவெதவ்வாெறனைவயம்
      ண் நின்றனர்நம்மிைற தல்வன் ன்றைனயாம்
      ேவண் வந்திரதம் காைமயி விைளத்தான். (108)
      
273  என் ளங்ெகா மைலமகளீன்ற ள்யாைனக்,
      கன்ைறவந்தைனெசய்கிலார் யற ங்க மம்,
      ெபான் ெமன்ப காட் டக்கூவமா ரத்தி,
      லன்றவன்கழல்கனி தல்ெகாண்ட ச்சித்தான். (109)
      
274  பின் விண்ணவர்மனத் யர்ெபயர்ந்திடத்தன
      ன் ம்மதில்வந் ற ன்னினன் தல்வ
      னன் ெகாண்ெடா றிேயாசைனயகன்மதில்க
      ன் ெபற்றிடவைனவ ந் ண்ெணனவைடந்த. (110)
      
275  காிகேளா மா தந்தனின்விைரந் பாய்கவனப்
      பாிகேளா ம்விண் க ம்ப மணியிரதக்
      கிாிகேளா ம்ெவங்கன ங்கிளர்சினக்கழற்கா
      லாிகேளா ம்வந்தமர்ெசய்வான்சைமந்தனர ணர். (111)
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276  கண் மற்ற விண்ணவர்கலக்க ற் யர்ேகா,
      தண்டம்ைவத்தைலச்சு சரமிடம்வலத்தடக்ைக,
      ெகாண் நிற்பவற்கு கிநல்ேவைலயீத தற்,
      ெகண்டயித்தியர்ச்சமர் ாிந்தட்ட ெளன்றார். (112)
      
277  என் விண்ணவாியம்பியாெதம்பிரான்வினவி
      நன்றினங்ைகையேநாக்கினனைகக்கவந்நைகயி
      னின் வன்றழற்ெகா ந்ெதா நிமிடத்திற்பாதி
      ெசன்ெறா ங்கு ன் ரங்களிற்ெசன் பற்றியேத. (113)
      
278  பகவன்வாய்மலர்ைவத்தி ந் மிழ்ந்ெதனப்பற்றித்,
      திகுதிெகன்ெறாிந்ெத மழற்ெகா ந் ேசணளப்பத்,
      தகுவர்ெமன் ெவனப்பைதபைதத் யிர்தணந்தார்,
      நிகாினீ பட் டா டனீ பட்டனேவ. (114)
      
279  ேதெராிந்தன ரவிகெளாிந்தனெச ங்ைகக்
      காெராிந்தனசிகர ெமாிந்தனகழகச்
      சாெராிந்தனெபாழி னெமாிந்தனதகுவ
      ெராிந்தனெவாிந்தனவடங்க ெமா ங்கு (115)
      
280  தி த்தெமான்ெறயின் ன் ெநக்கு கு சிைதந்த
      க த்தெரன்றவ ைற க்கயவ மைடந்த
      வரத்தினின்றனர்மாித்திடாதளிவரமலர்ந்
      விைரத்ததண்பைணயிழந் ம்ெவறியபாதவம்ேபால் (116)
      
281  பைகஞெரான் ப் ரங்களிற்ெசஞ்சைடப்பகவ
      னைகயினின் ெசன் ற்றதீயிடத்ெத நறிய
      ைகபரந்தகல்விசும்பிடமடங்க ம்ேபார்த்
      கில்கெளன்றிடப்பட் நின்றனவின் ெமாழியின் (117)
    
282  ெநறித்தகுஞ்சியந்தானவெரயில்களினிமல,
      ெனறித்தெவண்ணிலாநைகயினின்ெற ந்தேபெராிெசன்,
      ைறத் ெவள்ளிமாமதில்கைரந் குழிச்சிதறித்,
      ெதறித்தேபா ம்விண்ணிைடச்ெச ந்திங்க ம். (118)
      
283  பாிந் தற்பதங்கு கினர்பைழயதீவிைனேபா,
      ெலாிந் ப் ரம்ெபா பட விறந்திடா யிர்ெகாண்,
      ந்தவப்ெப ங்ெகா யைரெயம்பிரான்கண் ,
      ெபா ந் ெபாற்சிைலவாங்கினன்சிலீ கம் ட்  (119)
      
284  குனித்தெபாற்சிைலவ ெக ங்குண வைணயி,
      னித்தவப் க்ெகாண் நிற்கின்றேநானாிக்குத்,
      தனித்தெபாற்றி வாசிைகேபான்ெறாளிதைழத்த,
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      தினித்தெசாற்ெகா யிடத்தினன்மலர்க்கரமிைசந் . (120)
      
285  ெபா விற்ெகாண் ெந திப்பகழிையப் னிதன்,
      விைரவிற்ெசன்றவ யிர்கு த்தி ெகனவி த்தான்,
      ம விக்குன்ெறனநின்றி வர்மார்பி ம்பட்,
      விச்ெசன்றதப் றத்தினிெனா கணப்ெபா தின். (121)
      
286  மீண் சங்கரன்வலக்கரமைடந்த விசிக,
      மாண் ங்க ன்பட்டேபாத ணர்களலறிச்,
      ேசண்ெடா ம்ப ள்ளி ழ்ந் ணர் கள்சிைதந் ,
      மாண் ேபாயினாிைமயவர்மனத் யர்மாள. (122)
      
287  அம் பட் மசுரர்கண்மார்பகப் ைழயிற்,
      ெசம் னற் றம்ெப க்ெக த்திைரந்தைலதிைரத் க்,
      கம்ப ற்ெற ந்ேதா னகேளபரமைலப்பாற்,
      சம் பற்பலவாண் ற்குண் ைரெயனச்சார்ந்த. (123)
      
288  தி ந் ேதவ ம்பணிெசயத்திாி வன மாண்
      ந்த ெவயிலரக்க மிறந் ெசய்கடன்கள்
      ாிந் காண ெமா வரற்றிகலனாய் ரட்
      ய ந்தேவகிடந்தனெரனின்வாழ் வப்பறிேவா. (124)
      
289  கதம்பைடத்த தர்க்கமர்ெகாடாதரன்க
      மதம்பைடத்தவர்ச்சா யேதாதனம்வறியர்க்
      கிதம்பைடத்தி குலெமனக்ெகாண் ேபாயிற்பாற்
      பதம்பைடக்கிலம்ேபாெமனப்பகர்ந்தெதாத்த ேவ. (125)
      
290  ம ைளெயாத்தன ப் ரமப் ரம ,
      மி ைளெயாத்தனர ணரவ்வி ளிைனயிாிக்கு,
      ம ைளெயாத்தனன் குந்தனவ்வ ளிைன ைடய,
      ெபா ைளெயாத்தனனப்ெபா ளாகிய ராாி. (126)
      
291  ெசப் ரம்பதித்தன்னமா ைம ைலதிைளக்குந்
      ப் ரம்ெப பராபரன் நைகக்கைணயான்
      ப் ரம்ெபா பட்ட தல்வர்தம் யிர்ேபா
      யப் ரம்ெபா பட்ட ங்கண்டனரமரர். (127)
      
292 ேவ .
      ஆர்த்தனர் கி னமஞ்சப் மைழ
      ர்த்தனர்மகிழ்ச்சியிற் ணங்ைகயா ெமய்
      ேவர்த்தனர குேபாய்ெவய்யர்ெமய்கைளப்
      பார்த்தனர்குதித்தனர்பரமற்பா னார். (128)
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293  சரெமா குனிசிைலதாங்கிநின்றி
      ெமா வனத மல ச்சிசூ னர்
      கைரய வைகயங்கட னாழ்ந்தனர்
      பரவினர்கட ளர்பகர்தன்ேமயினார். (129)
      
294  இந்நகரதனிைடயிைறவநின்மலர்ப்
      ெபான்ன ய ச்சைன ாிந் வாழ் ற
      நின்ன ள் ாிெகனநிகழ்த்தவாயிைட
      மன்னியவி ங்கநல்வ வமாயினான். (130)
      
295   ஆத மனமகிழ்ந்தமராிந்திரன்
      மாதவனயன் னிவரர்கண்மஞ்சனம்
      ேபாெதா சுடர்ந ம் ைகெகாண்டர்ச்சியா
      டெல த்தேபெறனநின்ேறத்தினார். (131)
      
296  குல மாியவிற்ேகாலங்ெகாண் ன்
      னிலகுறநின்றதா ங்கமாகி
      நலம ணாமம்விற்ேகாலநாதெனன்
      லகின ைரெசயவமல ற்றனன். (132)
      
297  ஐங்கரக்கட ள்ேவலரசன்மாலயன்
      ங்கவர்க்கிைறயவன் வனநாயகர்
      ங்கெமய்த்தவர் தற் வன்றிேனாெரலா
      ெமங்க க்கு மிடமிஃெதன் ற்றனர். (133)
      
298  எழிற ைமெயா ெமங்கணாயக
      ெனாழிவறநிரந்தர ற்றதன்ைமயாற்
      ெபாழிறிகழ்கூவமா ரத்திற்ெகங்க
      ெமாழித ெபயரவி த்தமாகுமால். (134)
      
299  அலங்கு மிரதகூவரத்ைதயாயிைட
      வலங்கிளர்கிம் ாிக்ேகாட் மா க
      னிலங்கு ைழக்கரத்தி த்ததன்ைமயா
      னலங்கிளர்கூவரநாமம்ெபற்றேத. (135)
      
300  ஓவிெலாண்பதிந க்கூவெமாப்பேவ
      லகங்க ன்னிவந்தேரா
      தாவி ன்ெபய் தன்ைமயாெலழிற்
      கூவெமன்ெறா ெபயர்ெகாண்டதந்நகர். (136)
      
301   ேமைலநாளிைழத்ததீவிைனகட்ெகங்கள்விற்
      ேகாலநாயகன்றி க்கூவ ள்குத
      வாலநாகங்க க்க ம் ள்ேவந்திைனத்
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      தாலேமனிைனக்கு ந்தன்ைமேபா மால். (137)
      
302  என்றிைவபற்பலவியம்பிவண் ங்
      ெகான்ைறயஞ்சைடயிேனான்கூவமானகர்ச்
      ெசன்றைடந்த ங்கதிேசர்மிெனன்றனன்
      வன்றிறற் லெனறிமறித்தசூதேன. (138)

      திாி ரதகனச்ச க்கம் ற்றிற் .
      ஆகச்ெசய் ள் - 302
      --------------------------------------------------------

      சந்தானகிாி சந்தானச்ச க்கம் (303 -326)

303  சூத னிவரன் கன்றெமாழிவினிவி லகமய ரக்குேமன்ைம,
      மாதவர்ெநஞ்சுவைகெபறீஇக்கூவ ரத்தியல்ேகட்பவள ெமங்கள்,
      காதலைம ற்றதிைல ராண னியின் ளங்க ைணகூர,
      ேவா கெவன் ைரத்தனரவ் ைரக்குமிகக்களித்திதைன ைரப்பதானான். (1)
      
304  அன் விறற்ெகா மதில்கடழெலழப் ன் வல் ாிந்தசுரர்ச்சா த்,
      ெதன்றிைசக்கூவரநகாினரசிங்கந்ெதாழத்ேதவசிங்கம்வாழ்நாட்,
      ன் யர்க்கடனீந்தியார்வெந ங்கடற்ப ந்த சுரைரேநாக்கிப்,
      ெபான்றிகழ்நற்கமலமலர்த்தவிசின் ற்றி க்குமிைற க கின்றான் (2)
      
305  வண் கிைளத்ெதா குநைறம ப்ப கியிைசகூ மலர்மந்தாரத்,
      தண்ெடாியற் லவிர்மிகவல்லவனிம்மாயவனித்தலத்திற்சூழ்ச்சி,
      ெகாண் பைகப்பினர்காீவாட்ேபாக்கிவைதப்ப  ேபாலக்ெகா யர்நீ ,
      கண் ைகெமய்ச்சிவ வமகற்றியரம்கைணயாகிக்க ந்திட்டானால். (3)
      
306  ஆத னாலமலசிவ ங்க சைன ாிேவாரறிவிகந்த,
      பாதகேரெயனி மழிகுவெரன் மஃதிலாிப்ப யின்வல்ல,
      மாதவர்கெளனி மழிகுவெரன் மறிந்தனமான்மனம்விைழந் ,
      நீதிெகா பரமசிவ ைச ாிேவார்ெப ைமநிகழ்த்தற்பாற்ேறா. (4)
      
307  இம்ைமம ைமப்பய மைறயின் ெத ட் ேபாின்ப ,
      ெமய்ம்ைமெபறத்தரவல்லதச்சிவ சைனயன்றிேவ ண்ேடா,
      ெசம்ைமமனத்தி ங் சைன ாியாத ங்கதியிற்ெசறியக்காத,
      றம்மனம்ைவத்திடல்சிறகிெலா சி ட்பறக்கவிைழதைகைமேபா ம். (5)
      
308  திைரெயறி ஞ்சைடக்கங்ைகத் ளிெதறிப்பநைனந்தகுளிர்சி ெவண் ங்கள்,
      கரமலாினி ந்ெத ெசங்கனற்ெகா ந்திற்காய்ந்ெதாழிக்குங்கட டன்ைனப்,
      பரமெனன ணர்கிலாதளிய மவ்வாி மாய்ப்பயின்றதீைம,
      ெபா வில் கழ்க்கூவ ரத்தி ங்க சைன ாிந் ேபாக்கி ய்ந்ேதம் (6)
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309  திமணிக்கலன் ைனந் சிவ ங்க சைனையப் ாிந்திடாேதார்,
      பாதகாிற்பாதகெரங்கட்கவர்கள் றமாேனார்பகாிெலன் ,
      மாத ற் ங்கவர்நீவிர்சிவ ங்க சைனையயகன்றிடா ,
      காத ற்ெசய்தி திெரனப் கன்றனனாரணமைனத் ங்கைரகண்ேடாேன (7)
      
310  அண்டரய ைரத்தெமாழிவினவிமனமகிழ்ந்தவன்ெமல்ல யிற்றாழ்ந் ,
      ெகாண்டறவழ்மணிமாடக்கூவ ரத்தி ங்க க்குலவச்ெசய்ேத,
      மண் மனத்தன்பின்வழிபட்டனரச்சிவ ங்கவ வந்ேதா ம்,
      ண்டாிகவதட் விற்ேகாலநாயகனின் ரப்பன்மாேதா. (8)
      
311  இத்தைகயவிைணயிறி க்கூவ ரத்ெதவேர ெமய்தினம்ம,
      சுத்தபரஞானமைடந்தாியசிவானந்தசுகந் ய்ப்பர்விண்ேணார்,
      ெமய்த்ததவெமா ேகா ாிந் நர வாகிவிமலனல்கு,
      மத்தலனிலவதாித் வாழ்வெரனிதன்ெப ைமயளக்கற்பாற்ேறா (9)
      
312  தன்ைனமனத்தைமத்தவர்க்குமலமகற் ஞ்சந்தானகிாிசந்தான,
      ெனன் ம ட்குரெனழிற்கூவமாநகாினிைடயி க்கின்ேறார்கட்,
      குன்ன நற்க ைணயினி பேதசித்திட லகிெனாழிவி ன்ப,
      மன்னிமனக்களிப்ெபா ந்தழிவில்பரகதியைடவின்ம வாரால். (10)
      
313  என்றிைனயசூத னியிைணயிறி க்கூவ ரத்தியல் கூற,
      மன்றன்மலர்க்கரங்குவியாவ ந்தவெரஞ்ெசவிக்க தம்வழங்கவந்ேதாய்,
      ெகான்ைறமலர்த்ெதாைட ைன ஞ்சடாமகுடத்தண்ணன்மகிழ்கூவ ,
      ெரான் மவர்க்க ள் ாி ங்குரவன்யாாியம் ெகன ைரப்பதானான். (11)
      
314 ேவ .
      ன்னேமார்காலத்தாதி குந்த மய ம்பின்றாழ்,
      பின்னன்மாதவ ஞ்ெசம்ெபாற்பிறழ் ச்சுர மீசன்,
      றன்னதாஞ்சத்திபாதஞ்சார்தலா டல்ெவ ப் ற்,
      ன்ன ஞானானந்தம வதற்குவைக ற்றார். (12)
      
315  உற்றவர்கயிைலநண்ணி ைமெயா பாகற்ேபாற்றிச்,
      சிற்றறி ைடேயம் ன்ைமச்சிைற டற்ெபாைறதணந் ,
      பற்றறி வமாகப்பதிபசுபாசத் ண்ைம,
      ற் ெமங்கட்குணர்த்தி தல்வநீ ரத்திெயன்றார். (13)
      
316  என்றவாியம்பெவங்ேகாெனல்ைலயில்க ைணெயய்தி,
      நன்ெறனக்கயிைலசூழ்ந்தநாற்ெப ங்கிாிகடம் ,
      ளன்றாிதனக்குச்சீர்சா லாமர்த்தகிாியி ச்சி,
      ெயான்றிநற்குரவனாகி ண்ைமைய ணர்த் கின்றான். (14)
      
317  ஆதி ந மீ ம வ மாகும்,
      ேபத மள மின்றிப்ேபரறி வமாகி,
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      ேவத ணர் ெமட்டாவிமலமாய்நிைறவதாகிச்,
      சாத ம்பிறப் மற்ேறார்தன்ைமயாம்பதியின்றன்ைம. (15)
      
318  லமாமலத்தாலன்ேற யேபரறிவதாகிச்,
      சீலமாையயினாற்ேறான் ஞ்சிற்றறி ைடயதாகி,
      ேமைலநாள்விைனயாற்ேறாற்றம்விளி ைடத்தாகி
      வானம்ேபாலேவய த்ததாகிப் ணர்வ பசுவின்றன்ைம. (16)
      
319  ஆதியன்றாகிெயான்றாயளப்ப ஞ்சத்தியாகி
      ேயாத ம்பலவாமாவி ணர்ெவலாந்த ப்பதாகிப்
      ேபதமில ஞ்சிற்சத்திபிறழ்த யிர்க்குநீங்கிப்
      ேபா மத்தன்ைமத்தாகும் க ளாணவந்தான் (17)
      
320  சுத்தேமாடசுத்த லப்பகுதிெயன்ெறாடர்
      ெபற் த்தத் வைமந்ேதாேர தகுமி பத் நான்கா
      யித்தைகயிற்பிேரரம்ேபாக்கியம்ேபாகெமன்ன
      த்தைகக்காண்டமாக தவி ம்மாையநிற்கும். (18)
      
321  மனெமாழிெமய்யியற்றவ வதாயறம்பாவங்க,
      ெளனவி வைகத்தாய்ச்சஞ்சி தாதி ன்றியல்பாய்ப் த்தி,
      தனி நிைலயதாகித்தைகயிற் ய்த்ெதாழிப்பதாகி,
      விைனெய ம்ேபர்ெபற்ெறாத் வி மி ங்கன்மமன்ேற. (19)
      
322  என் ப்ெபா ளின்றன்ைமயியம்பியிம்மலங்கெளல்லா,
      ன்றனக்கயெலன்ேறார்வித்ெதாழித்தறி வமாகி,
      நின்றநிற்பாெரன்றான்மாநிைலயிைன ணர்த்திமீ ,
      வன் ைணயாகிநின்றமல்குதன்ன ைளக்காட் . (20)
      
323  ெசன் ல்கு வதன்றிச்ேசர்ந் நிற்ப மன்றி,
      ெயான்றிரண்ெடன்பதன்றி ணர் சுட்ெடாழிந் நீயா,
      ெயன் நின்றி ெமன்றன்ைனயி ந்தவாகாண் ெயன் ,
      ன் தன்னிைலெசால்லாதெசால் னா பேதசித்தான். (21)
      
324  இன்னவாறயற்கும் ட்பகிாியிைடயி கட்கு,
      மன் வானள ேகாளகிாியிைடவானவர்க்குந்,
      தன்ைனேநர்கின்றெபாற்பிற்சந்தானகிாியினண்ணி,
      ன்ைனவான்ெபா ள்கண் ன் ெமாழிந்தனன்குரவனாகி. (22)
      
325  அப்ெப ங் கிாியி னாமத் த த்ததா ாியற்கு நாமஞ்,
      ெசப்ப ங் கூவத் ள்ேளார் ேதவரா த ன வர்க்குத்,
      தப்பில்ேப ர ளி னாசான் சந்தான கிாிசந் தான,
      னிப்ெப ங் கரவ னங்க ெணன் ம் ற் றீ ப்பன் மாேதா. (23)
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326   ெகாத்தல ாிதழி ெயம்மான் கு  வாகி ேநயம்,
      ைவத் ப ேதசஞ் ெசய் ம் வளங்ெக  கூவ ர்க்,
      ெகாத்தெதன் றயன்மற் ெறான்ைற ெயாப் ைர ெசயலா காெதன்,
      றத்தலத் தியல்  ற்ற மைறந்தனன் சூத னன்ேற. (24)

      சந்தானகிாி சந்தானச்ச க்கம் ற்றிற் .
      ஆகச்ெசய் ள் - 326.
      ---------

      அ  ேத ய ச க்கம் (327 - 368)

      
327  சூதனி யம்பம கிழ்ந்தற ேவாராி ெதால்ேவத
      னாதிய கம்பர ெமன் த மிற்பைக யானாெரன்
      ேறாதிைன பின்பர ைனப்பர ெமன்றவ ேரார் ற்ற
      ேவ ெவ னிங்கதி யம் க ெவன்னவி யம் ற்றான். (1)
      
328  ேமனாண் மண்  பிரளயம் வந்  விர ங்காற்
      கானார் கஞ்சன் ஞ்சு  மவ் ழி கண் ற்ேற
      யானா வின்பத் தந்தணர் ைகைவத் தங்கத்தின்
      மானா மங்ைகக் காவிய னாய் யின் மாெறன்றார். (2)
      
329  என்ற ம்ேவதென ந் களிப்ேபாெடறிநீாிற்
      ெசன் லவாநின்றனன ேபாதிற்றிகழ்வாக
      ெமான் ேமகந்தங்குதேலேபா ததிக்கண்
      ெமன் யின்ேம ங்கண்ணபிராைனவிழி ற்றான். (3)
      
330  மாலான்மாைலமாலவ த்ேதமணிநீாின்
      பாலாநீயாெரன் வினாவப்பதியாகு
      ேமலாநாராயணனாெனன் விைரந்ேதாதி
      ேயலாதாகுமகந்ைதெகாடங்கெண ந்தானால். (4)
      
331  மாய ைரெத கின்றைமகண்ேடமலர்ேவத
      னீயலநற்பரம்யாெனனேவாதி னின்றானா
      லாயிைடச்சுதன்மிக்ெக ேகாபத்தவனாகிப்
      ேபாயயன்விற்ெபா மார்பிெனதிர்ந் ைடத்தானால். (5)
      
332  ண்டகேவத ெநய்ெசாாிதீயின் னி ற்ேற,
      யண்டகடாக ைடந்தெத ம்ப யங்ைகயான்,
      விண் வின்மார்ெபதிெரற்றினனித்திறம் ெவம்ேபார்கண்,
      மண் ேவார்கடமக்கும்விைளந்தனவந்தம்மா. (6)
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333   குற் வர்மார் குழிந்திடநின் குதித்ேதா
      ெயற் வராடகெவற்ெபா ைமம்மைலெயய்திச்சூழ்
      ற்ற ேபால டன்சுழல்வா ட க்கப்ேபாய்ப்
      பற் வர்கீழ்ேமலாகவி ந் பைதப்பார்கள். (7)
      
334   கட் ெய த் வி த்தியிடக்ைகக த் ேட
      யிட் வலத்தின த்தி ரத்தினி க்ெகாப்ப
      ட் பி த்தகரத்ெதா குத் வர் ட் ற்ேற
      வட்டைணசுற் வாித்திற ற்றினர்மற்ேபாேர. (8)
      
335  ேவ .
      ம ேவாைகெகாண் னிேவா டன்வ ம்வானவர்கண்ேட,
      ெபா ேவார்களினிவர்ேபாலறிேயாெமன் கழ்ந்தார்,
      விைரேவா பி ேமெற ம்ெவ ெசால் னராகி,
      யி ேவார்க ைறவாள்கைள விக்ெகாெடதிர்ந்தார். (9)
      
336  மின்னாெமனெவதிர் சியமிளிர்வாெளாளியல்லா
      ன்னாாிவாிவ ற்றனெரனேவதைமயிைமயா
      வந்நாக மறியாவைகயைறகின்றெவா க்கு
      ன்னா கறங்காெமன ைறவட்டைணவந்தார். (10)
      
337  வைரேயகுவரமராபதிநகேரகுவர்மைல ந்,
      திைரேயகுவர்பிலேமகுவர்திைசேயகுவெரன் ழ்,
      தைரேயகுவர்விைடயாளிையயறியா சமழ்ந்ேத,
      ைரேயெகா சனனந்ெதா ழல்கின்றவர் ைரய. (11)
      
338  தாணா வர்கரநா வர்தைலநா வர்மல ந்
      ேதாணா வர்களநா வர்ெதாையநா வர்சுட ம்
      ணா ரனா வர்வயினா வர்ெபா ம்
      வாணா விழிநா வாிவ்வா மைலந்தார். (12)
      
339  ேவ .
      ெகாந் லாமலர் யண்டேகாளைககடப்ப,
      வந் பாதல வ மலர்ப்பதமிகப்ப,
      வந்தேவைலயினி வர் தம்மகந்ைத ம ப்பா,
      ெனந்ைதயாயிைடயழல்வ வி ங்கமாெய ந்தான். (13)
      
340  ஆதிமாலயனன்பகத்தி ளறவைமத்த,
      தீதின்மாமணிவிளக்ெகனத்திகழ்வதவ்வி ங்கம்,
      ேமைதயாமவரகத்தி ெளா சி விளக்கின்,
      ேசாதிேபாக்குேமாவப்ெப ஞ்ேசாதிேயயல்லான். (14)
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341   அங்குவந்ெத ம ட்கனற்றா ைவயயன்மாற்
      றங்கள்ெவஞ்சமர்தணந்தனர்ேநாக்கியித்தா
      விங்குவந்த்ெதன்ெனன்றனர்தா ெவன்றறியார்
      கங்கரன்றைனயவன்கணாலன்றியார்காண்பார். (15)
      
342  மண் ெவஞ்சமர்தணந்தினியி வ மலர்
      ெகாண்டவங்கியின பார்ப்பமக்குறி ன்
      கண்டவன்பரெமனத்தமி ையந்தனர்களிகூர்
      வண் ங்கமலாதனக்கட மா ம். (16)
      
343  எனமாயாிமலரயெனகினமாய்ப்பில ம்,
      வா ேமகு மனெமாழிதனி ேமம வா,
      ஞானநாயகன விழிெகா நாடப்,
      ேபான தறி ைடைமயினிைனந் ேபாயினரால். (17)
      
344  குன் ேபால்வ ம்மதக்ேகாட் வாரணத்ைத
      யன் வாய்குடர்ெசாாிந்திடேவமிதித்த த்திக்
      ெகான்றதாண்மலெரன்றறியாதைதக்கு கிக்
      கன்றிேயார்சி பன்றிகீழ்ப்பட்ட க தின். (18)
      
345  ைளத்த ெவண்பிைற ெய டக் ேகா  ேதய் றமண்,
      கிைளத்  ெவம்பில மைனத்ைத  மிகந்  மிக்ேகழ,
      ைளத்த தன்றிவான் ெறாைடைய ங்கடந் ததி ன்பம்
      விைளத்த ெவந்ைததாள் விலங்குறப் பட்ட ேதாவிளம்பீர். (19)
      
346  வ ந்தி ெமய்யி ங் ேகழ   ெகாண்மாயன்,
      றி ந்  நங்குறி கண் ல மலர யன்ெசன் ,
      ெபா ந்  ெபான்  கண் றிற் கல்வ ெதன்ென நா,
      ண ந்  ெநஞ்ெசா  ெமா வைகப் வியின் மீண்டைடந்தான். (20)
      
347   விண்ணி ேனகிய வியன்சிைற ேயாதி மம்விைரந்ேத
      யண்ணன் மா க் கங்ைக யின் ைற ப ந்தாடக்
      கண்ணி ேயகுத ெலனச்ெச ங் கதிாிட தலா
      ெவண் ம் யாைவ ம் பரந்திவர்ந் திகந்  ேபாயினதால் (21)
      
348  விண்  காண்குவ ன யிைன யி ைனவிைரந் ,
      கண்  நாமிைண யாகுவ ெமனவ யன் த்திற்,
      ெகாண்  ேதவமா வ டேமா ராயி ரங்குல ,
      மண்ட ேமறி  மைடந்தில னமலன் மார்பள ம் (22)
      

349   சிறகு ெநாந்திைளத் தி த லானப் றஞ்ேசணிற்,
      கு கு கின்றதன் ெசயெலா ழிந்ெதகி க்ெகாண்ேடா,
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      னி கு திண் யத் தாிெசய ெலன்ெகா ேலாெவன் ,
      ம கு ெநஞ்ெசா  மீண்  வந்தைடந் தனன்மண்ணில். (23)
      
350   இட்டதங்குறிகண் தாம்பரெமனவிச்ைசப்
      பட்டேனகநாட்படாதபா கெளலாம்பட்டா
      ாிட்டெமான்றிலெரம்பிரான யிைனப் ப்
      பட்டகண்ணினர்காண்பேராெவத்தைனப ம். (24)
      
351  வந் கூ யங்கி வ மனத்ெத மகந்ைத,
      சிந்திவாண் கம் லர்ந் நின்றி தலாற்சிந்ைத,
      தந்தி ங்குறிகாண்கிலாதைமத்தமிலறிந்ேத,
      ந் கின்றநாணி வ ெமாத்த ெனாழிந்தார். (25)
      
352  எங்கணாயகன ள்சிறி த ைனேயார்,
      தங்கணாகியமயக்ெகாழிந்தற் தத்தா ,
      நங்கணாயகனாகிேயநமக்க ெணற்றிச்,
      ெசங்கணா வேமாெவன் சிந்தித்தார். (26)
      
353  ஆனகாைலயின்மணியிடத்தா ெமாளிேபான்
      ஞானநாயகனழென ந்தா வின வண்
      மா மாம ந்திகழ்கர ெமாண்மார் ந்
      நிலாநைகவதன ந்ேதான் றநின்றான். (27)
      
354  நின்றகாைலயின்மிடற்றணிநீல ரத்திற்
      ன் மா ைகத்தைலக ங்கண் ளந் க்குற்
      ெறான் நா டனச்ச ெமா ங்ெகழவயன்மால்
      ெசன் நாயகன்றி வ சிரம்படவி ந்தார். (28)
      
355  எ திரஞ்ச ெரன் ைமநாயகனியம்பத்
      ெதா தைகெயா  ெம ந் நின்றறிந்தவா தித்ேத
      யி ைதேய ைனப்பரெமனவறிந்திடாதியற் ம்
      ப தீர்த்த ெளன்றிடப்பராபரன்பக ம். (29)
      
356  ம்ைமநாம்பைடத்தி ெதாழி ங்க க்குதவ
      ெவம்ைமநீெரன மதறிெவான்றி ம்ேவறாய்க்
      ெகாம்ைமமா ைல ைமெயா வ ெகாண் க்கு
      ெமம்ைமநீர்மறந் ைமமதித்தமர் ாிந்திைளத்தீர். (30)
      
357  நீவிர்நம்ைமேயபரெமனநிைனந்திடாதமர்ெசய்
      பாவநந்தி ம்பதநிைலபண் ேபாலைடய
      வாவல்ெகாண் நம்வ வமாமி ங்கநன்கைமத் க்
      கூவநண்ணியர்ச்சி ெமனப் கன்றி ங்கூ ம். (31)
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358  நீ கண் ைக ைனந் நந்நிகழ்வ ெவன்னக்
      கூறி ங்க சைன ாிகுணத்தைரநாமாத்
      ேத கின்றவெராழிவில்ேபாின்பெமய்த்ேதவர்
      ேவ கண்டவர்ெவந் யர்விடாததீநரகர். (32)
      
359  கைலகள்யாைவ ணர்ந்தவராயி ங்க தி,
      யிலகுநாமகிழி ங்க சைனதைனயியற்றா,
      நிைலயெரான்ைற ணர்கிலாரஃ ைடெநறிய,
      லகிெனான்ைற ணர்கிலேர ற் ணர்ந்ேதார். (33)
      
360  நராினீசேரயாயி நல் ங்கத்திற்,
      பாிவினான்ைமப் சைன ாிகுவர்பகாிற்,
      சுராின்ேமலவரஃதிலர்சுரர்களிற்சிறந்த,
      வரர்களாயி ம் ைலயேரெமய்ம்ைமயிம்மாற்றம். (34)
      
361  மகிழ்ந்தி ங்க சைனெசய்ேவாெனக்குலம்வாி ம்
      கழ்ந்தவன்றைனநாெமனவந்தைன ாிேவார்
      திகழ்ந்தநம்பதம்ெப குவரவன்குலஞ்சிந்தித்
      திகழ்ந்த ன்ைமயனீசனாய்நரகில் ழ்ந்திகவான். (35)
      
362  என் கூறியத்தா வின்மைறந்தனனிைறவ
      னின்றமாலய வைக த்தண்ணல்ெசான்னிைனந்
      ெசன் கூவமாநகாிைடச்சிவ ங்கமைமத்
      மன்றன்மாமலர்மஞ்சனங்ெகா வழிபட்டார். (36)
      
363  விைனகடீர்ப்ப னிதன்ெமய்ஞ்ஞானேமவிைளப்ப
      தனகேனயேமா ப்பதக்கூவமாத னாற்
      கனவிலாயி மிந்நகர்கடக்ெகாணாெதன்றங்
      கினியேம விற்ேகாலநாயகற்ெறா தி ந்தார். (37)
      
364  மா நான் கக்கட ம்வழிப ெமழில்விற்
      ேகாலநாயகர்க்கண் ற்பன்னி ேகா
      லமாமி ங்கங்கைள ைறைமயிற்ெசன்
      சீலேமா கண் பலனக்கணஞ்ெசறி ம். (38)
      
365  அ விப் தரெமனவ மதகாியட்ட,தி விற்ேகா
      லநாயகன்ெபயர்பல ளெசப்பிற்,க விற்ேபாக்கு
      மி விைனகைள மக்கணத்தின்,விைறவிற்ேபாக்குவவ
      வற்றினிற்சிலெபயர்விளம்பின். (39)
      
366  ேவ .
      *இரக்ககர்தியாகாிைசச்சந்ததாரெரழின்மிகவளர்சைடக்கூத்த,
      ர ட்சகநாதரஞ்சனாபகண்டர ங்கிலானிக்கினேரா ந்,
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      தி க்க வனநாயகர்திாி ரக்கினரப்பிரதிட்டர்,
      ெதாித்தி கூவநாதரன்பர்க்குச்ெசந்ெநல்ைவத்தவெரனலாமால். (௪0)
      ----------------
      *இரக்ககர் -இர ிப்பவர். தியாகர் - ேதவர்கட்கும் னிவர்கட்கும்
      தியாகமளித்தவர். சந்ததாரர் - அன்பர்கைளச் ச சாரபயத்தினீக்கி
      நன்குகாத்தவர். வளர்சைடக்கூத்தர் - தீர்க்கசடாநிர்த்தர். தீர்க்கம் - நீட்சி.
      சகநாதர் - சர்வகர்த்தர். அஞ்சனாபகண்டர் - விடத்தால் அஞ்சனம்ேபா ம்
      காந்திெபற்ற கண்டத்ைத ைடயவர். கிலானிக்கினர் - அ யவர்க க்குச்
      க காலக்கிேலசத்ைத நீக்கி ய ளினவர். கிலானி - கிேலசம்.
      வனநாயகர் - அசுரைரமாய்த் ப் வனங்கைளக் காத்தவர்.
      திாி ரக்கினர் - திாி ரத்ைத யழித்தவர். அப்பிரதி டர் - பிரதி ைட-
      யல்லாதவர்:      எனேவ, சுயம்  என்றப , கூவநாதர் - கூபரநாதர். 
      ெசந்ெநல்ைவத்தவர் - நீவாரதர்.      நீவாரம் - ெசந்ெநல். என்பர் வட லார். 
      அன்றி ம், அப்பிரதி டர் என் ம்      தி நாமத்ைத அப்பிரதி டா 
      அந்நியதாகர்த்தர் எனப்பாடேமாதி அதற்கு,      தம்ைம அைடந்தவர்க க்கு 
      அளித்த பதத்ைத என் ம் அகற்றாதவர் எனப் ெபா ைரப்பர். (40)
      
367  இப்ெப ம்ெபயர்கள்பன்னிரண் ைன மியம் ேவாாிவற்றி ெளா ேபர்,
      ெசப்ப ம் தல்வற்கி பவர் வியிற்சிைதவின்ெமய்ப்ேபாகங்க ய்த்ேத,
      ெயாப்ப ங்குளிர்ெவண் ங்கள்வண்க க்ைக ண் ைழந்தினியதாதைளந் ,
      ெமய்ப்பசும்ெபான்னிற்றிகழ்சடாம விமலனத யின்ேம வரால் (41)
      
368 ேவ
      என் கூவத்திைறவன்ெப ம் கழ்
      ன் மாைசயிற்சூத னிவர
      னன் ேம நயிமிசமாவனத்
      ெதான் மாதவர்க்ேகாதினெனன்பேவ. (42)

      அ ேத யச க்கம் ற்றிற்
      ஆகச்ெசய் ள் - 368 
      ----------------------

      ெசந்ெநல் ைவத்த ச க்கம் (369 -410)
      
369  ம வ தவத்தின் னிவரர்மிக்கமகிழ்ச்சியின்மறித் மச்சூத,
      ன மலர்க்கமலத்தி வ பரவிநங் க க்ைகயவிற்ேகாலச்,
      சி தற்குமாியிடத்தின்ைவத்தவற்குச் ெசந்ெநல்ைவத்தவென ம்ெபயெரம்,
      ைறைமயின த்த ைரத்திெயன்றியம்ப னிவனன்ெறனவ ெமாழிவான் (1)
      
370  ன்னரக்கூவ ரத்திைடக்காம த ய க்கு ம்ெபறிந்ேதார்,
      ன்ெனறிப்ப ைமம் லன்க ந்த த்ேதார்ெபாய்யிைனெமய்யினிற்கண்ேடார்,
      ெசன்னியிற் பிைறெகாண்டவன்றனக்கன்  ெசறிந்தைம ய யர்கட் ரழ்த் ,
      நன்னிைலத்த மசீலனாெரனேவார்நாமவந்தண ளரானார். (2)
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371  உ வநல்லறமாக்கைறமிடற்றிைறயன் யிெரனவந்தேதயைனயார்,
      ெபா வினன்ெனறியின்வ ம்ெப ஞ்ெசல்வர் ரெமாிப த்தவிற்ேகாலத்,
      ெதா வனத ப்ெபா ம்வந்தைனெசய் சுைவய சின்மாதவர்க்குப்,
      பாிெவா மளித் மிச்சில்ெகாண்ெடமக்குப்பயனி ெவனெவா கு நாள். (3)
      
372 ேவ .
      ேகாதினந் த ம சீலர் ெகாைடகண்  நா ட் ெகாண்ேடா,
      ேமத  மலர்தம் ேமன்ைம விளக்கேவா வறிந்தி ேலமா,
      ேலாத ண் கிெலா ங்கிற் ெறா ைட யதனால் யா ம்,
      ேப  பசிேநாய் கூரப் ெப மித மிழந்  ைநந்தார். (4)
      
373  வறியவக் காலம் ேபாத ம வ ந் த ம சீலர்,
      ெசறி ெமய்த் தவர்கட் ெகல்லாஞ் ெச ங்கறி ய தி ேனா ,
      நறியெமன் க்க லன்பா னற்சுைவ யளித்த ளித்தந்,
      ெநறியினிற் ெப ம்ேப ெறான்ேற நிற்கநின் றில  ெசல்வம். (5)
      
374  பழகுதஞ் ெசல்வ ெமல்லாம் பயன்ற  கத  யாக,
      வழகுதம் ெப கு கற்பி னளவலா தளவி லாம,
      ெலா குநன் மைனவி யார்தம் ாியெபாற் றா  யாதி,
      ம்விற் ற யார்க் கன்பான் திர்சுைவ ய த ளித்தார். (6)
      
375  மைனயி ள்ளனவைனத் மாண் டச்ெசயெலான்றின்றி,
      யினிய ந்தவர்கட்கந்ேதாெவன்ெசய்ேகெனனத் ளங்கி,
      யைனயவர்க்கிரப் ற்ேற ம தமிட்ெடாழிந்த ண்ேப,
      ெனனமனந் ணிந்தவ்வா ெநற்ப யிரந் ெசய்தார். (7)
      
376  இத்திறெமா குநாளின்ைமேமன்ேமல்வந்ெதய்த,
      ெவய்த்தி பவர்களின்றிெயண்பகல்ப க்குழன்ேற,
      த்தமர்வறி மீண்டங்குடற் ம்ெவம்பசிேநாய்கூர,
      ைமத்தடங்கண்மாேதா ம்வ ந்திெமய்தளர்ந்தி ந்தார். (8)
      
377  ெகா நர்தம்ெமய்வ த்தங்காண்ெடா ங்குைழந் ெநஞ்சம்,
      விழிெபாழிெவள்ளேமாடெவய் யிர்த்ெதன்ெசய்ேகாெமன்,
      ெற யர்மனத்திேனாங்கவில் க்குாியார்ெசந்தீ,
      ெம ெகன கிைநந்தார் விைனெகாேலாவி ெவன்ெறண்ணி. (9)
      
378  அன்பர்தா டறளர்ந் மகந்தளர்வின்றிச்ெசன் ,
      ன்ெபனநதிநீர் ழ்கிெமாய்ம்மலர் னல்ெகாண்ெடய்திப்,
      ெபான் ைரதி விற்ேகாலப் னிதைனவழிபட்ேடத்திப்,
      பின் தன்மைனயின்ெமல்லப்ெபயர்ந் வந்தி ந்தாெரய்த்ேத. (10)
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379   இம் ைற யந்த ணாள ெரண் ன ணெவான் றின்றித்,
      தம் ட றளர்ந்ெதான் பானாட் ைடயல்பா கைனப்  சித்ேத,
      யம்மைன வ கு வார்ெமய்ய யர்ந் வந்த கு ழ்ந்தார்,
      ைமம்ம குழ னார்தம்மதி கத்தைறந்த ங்க. (11)
      
380   அவ்வைமயத்திலீசன யவெரா வர்யாண் ந்
      * வ்வாிதாகேமனி வண் கண் ள்வி ந் ,
      ெசவ்விதழ் லர்ந் வா ந்தி கேமா ன்றில்,
      ெலவ்வியபசியின்வந்ேதன்விைனயிலீெரன் ெசன்றார்.
       ----------------
      * வ்  - உண . (12)
      
381   ெதாண்டர்வந் ைரத்தமாற்றஞ்சு தழற்காய்ந்தெவவ்ேவல்,
      ண் ைளபடப் க்ெகன்னச்ெசவிப் லம் க்குெநஞ்ச,
      ண் டெவ ந் ேபாகி ாிந்** நன்மைனயாேரா ம்,
      வண்டவர்தைமவணங்கிமைனயி ட்ெகாண் க்கார். (13)
      
382  ஆதனத்தி த்திேமனியயர் கண்ட ங்கிக்ெகட்ேடன்,
      மாதிடத்தவர்தம்மன்பர்வ ந்தவிவ்வா கண்ேட,
      ேனதினிச்ெசய்ேவெனன்னாவிைணவிழிய விபாய,
      தழற்ப மரக்கின் ம்ைமெநஞ்சு கிைநந்தார். (14)
      
383   அன்ைனபங்குைடேயானன்பரயர் கண்டாற்றலாகா,
      தின் மிந்நகர ற் மிரந் காண்குவன் குந் ,
      ெசந்ெநல்வந்திலேதலாவிதீர்ப்பெனன்றில் ற்ேகாதித்,
      தன்னிகாிலாதாரன் த ம்வ ெகாண் ெசன்றார். (15)
      
384  நைனயவிழிதழியார்க்குநல்லவாிைளத்தாெரன்ன,
      விைன  மனத்ேதாடங்கங் கி ந்தி ந்ெத ந் ெமல்ல,
      மைனெதா ம்ப க்குப் க்கார்வ வ த்தஞ்சற் ,
      நிைனகிலரன் பற்றாய்நின்றதந்தண க்காவி. (16)
      
385  எம்ைமயா விற்ேகாலத்திைறயவன்க ைணதன்னாற்,
      ெசம்ைமயாமனத்தர்க்ெகய்தச்ெசந்ெநலங்கிரண் நாழி,
      நம்ைமயா ைடயெதாண்டர்நனிெப ஞ்ெசல்வ ன்னின்,
      ம்ைமயாயைடந்தெதன்ன திர்மகிழ் ற் மீண்டார். (17)
      
386   அந்தணர்ெசல்லநங்ைகய ந்தவரயர் காணா,
      வந்ெத ந் யரேமார்பான்மனத்ெத ந் தைலப்பக்ேகள்வர்,
      தந்தளர் ண்ணின்ேறாங்குந்தனிப்ெப ந் யரேமார்பான்,
      ந் றவ மிரங்கு ைல கட்ெடற்றி ம். (18)
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387  இன்னலங்கட ன் ழ்கிெய ந்திடாத ங்குகின்றார்,
      ெசந்ெநல்ெகாண்டந்ேதாநங்க த்ெதாண்டர்பசித்தாெரன் ,
      ன் யர க்கத் ைணவனார்வ தல்கண் ,
      மின்ெனனெவதிர்வணங்கிவிைரந் வாங்கினரச்ெசந்ெநல். (19)
      
388  வாங்கியெசந்ெநற்குத்திமாதவர்பசிேநாய்தீரப்,
      பாங்ெகா ம தமாக்கிப்பைடத்திடேவண் ெமன்ன,
      ேவாங்கு மனத்தன்பாற்றம் டற்றளர்ெவண்ணாதமாெபாற்,
      ங்ெகா யார்*ேபானம்ெபா க்ெகனவைமத் ப்பின்னர்.
      ---------------
      +ேபானகம் என்ப -ேபானம் எனத்ெதாக்குநின்ற . (20)
      
389  தி ந்தியெகா நர்க்காயிற்ற ெதனச்ெசப்பிநம்பா.
      ல ந் யர்ெகடவந்தாைரய ெசய்விப்பீெரன்ன,
      வி ந்தினர்தைமவணங்கிய ெசய்வித்தேவைல,
      ம ந்ெததிர்பவாின்மிக்கமைறயவர்மகிழ்ச்சிெகாண்டார். (21)
      
390  மாதவர ெசய் மகிழ்ச்சிெகாண்ெடய்தப்பின்ேபா,
      யாதரெவா ம்வணங்கியவர ள்விைடெகாண்ேடகித்,
      தீதகலன்பின்மிக்கார்ேச த்தவ ண்பாக்குப்,
      ேபா மவ்வைமயந்தன்னிற் குந்தவர்பத ைரப்பாம். (22)
      
391 ேவ .
      அந்தணாளர்தம்மன்பிைன லகிைடயலர்த்த,
      நந்திலாவ ட்கூவநாயக ளநா த்,
      தந்தமா ாிேபார்த்ததன்றனி மைறத் ,
      ந் ெதாண்டர்கள்ேபாெலா ப் ெவ த்தான். (23)
      
392   அன் ேமவியகாைரக்காலம்ைமேயயம்ைம
      ெயன்றவாசகெமய்ெபறவவ ெவன்னத்
      ன் ேமனியிற்றைசெயாழிந்ெதன்ெபலாந்ேதான்ற
      மன் ளா யதி வ மலர்நைடதளர. (24)
      
393   ெபா விறன்ைனவிற்ேகாலத்தென ம்ெபயர் க்க,
      வ ள்வைளந் ெதா கைழத் தண் ன் ன்றித்,
      தி விைறஞ்சுெபாற்ைபயரவல்குலாள்சிாிப்பத்,
      த மசீலர்தம்மைனயிைடப் குந்தனன்றைலவன். (25)
      
394   குந்திைளத்தனெமா பி ேபானகமி ேலா
      மிகுந்த ண்ணிய மக்ெகனவிளம்பினன்விமலன்
      பகர்ந்தவாசகங்ேகட்ட ம்பத ணவி ந்தார்
      கர்ந்திடா னம யர்வந்த தவேநான்ைம. (26)
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395   என்றகங்களித்ெத ந் ேபாெயம்பிரானிைளத்
      நின்றவந்நிைலகண் ளம்ெபாறா ெநக்கு கித்
      ன்ற ந் யர்கூர்ந்தி கண்கணீர்ெசாாியப்
      ெபான்றிலன்ெபா வணங்கி ட்ெகாண் க்கனரால். (27)
      
396 ேவ .
      ஐயைனயாதனத்தி த்தியிங்குநா
      ய்யவந்தவர்தமக்குள்ளேபானகம்
      ைபயரவல்குலாய்பைடத்திெயன்ன
      ைமய ன்மங்ைகயர்மகிழ் ற்றிட்டனர். (28)
      
397   இட்ட மிைறயவெனண் னங்கணீர்
      பட் னிெயா மிகப்பாிந் ெதாண் ெசய்
      *நிட்ைடயின்வ றா ங்கெணஞ்சிைட
      மட் ைலயன்ெபனமைறந் கூ வான்.
      ----------
      *நி - உ தி. (29)
      
398  க மிகுசி விைலக்காலஞ்ெசல்வைர,
      ெம வற மக்குநம்விளங்குமாலயத்,
      ைலவறவ தினெமா மணிக்குட,
      ம ெசந்ெநன் ன்ைவத் ங்ெகாண்ெமன. (30)
      
399  அண்ணல்ெசாற்றிடவைதயந்தணாளர்ேகட்
      ண்ெணகிழ்ெவா கர ச்சிகூப்பிேய
      கண்ணிைண ன கக்கைடயேனைன
      ெமண்ணிவந்த ளியவிைறவேனாெவன. (31)
      
400  ஆலயந்தனிலைடந்தன் ேவண் விற்
      ேகாலவங்கணர்தைமக்கு கித்தாழ்ந்ெத ங்
      காைலயினங்ெகா கடநிரம் ெசஞ்
      சா கண் வந்தனர்த மசீலேர. (32)
      
401   ெகாண் ேபாய்மைனயினக்குடநிரம் ெநல்
      லண்டர்நாயகர்தி வ யெரண்ணிலா
      ண் டநல்ல தவிச்ேசட ண்
      ெடாண்ெடா யவெரா வப் ற்றாரேரா. (33)
      
402   இத்திறநாெடா மிைறவனாலயம்
      ைவத்தெசந்ெநற்ெகா வ ந்ெதாண்டர்க்ெகலாந்
      ய்த்திடவ த சுைவெயா ம்பைடத்
      த்தமர்சிவன ம்பதத்திெலான்றினார். (34)
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403   ேவ .
      மைறயவர்தமக்கிம் ைறைமயிற்ெசந்ெநல்ைவத்தலானாியவிற்ேகாலத்,
      திம்றயவ லகிற்ெசந்ெநல்ைவத்தவனாெமன் ெமய்ப்ேபரைடந்தனனா,
      லைற மப்ெபயைர மனம்விைழந் ைரப்ேபா ரழிவிலாமிக்கசீர்ச்ெசல்வ,
      நிைறெப ங்கல்விெப குவர்பின் நிகாில்ேபாின்ப டைடவார். (35)
      
404  அந்தவிற்ேகாலத்திைறெச ம்ெவள்ளிய க்க ற்சந்தியாநி த்த,
      நந் ெபாற்ெபா வினாியவானந்தநடமிலங்கு வடவனத்தி,
      ந் நற்சண்டதாண்டவங்கூவத் ைலவ த க்கமாெதனேவ,
      வந்தவச்சத்திய தினங்காணமகிழ்ந்*திரக்காநடம் ாிவன்.
      ---------------------
      *இரக்காநடம்-இர ாநடனம் (36)
      
405  சாற்ற ம்ெப ைமக்கூவமாநகாிற்ற க்கமாதாெவ ம்ெபயராள்,
      ேபாற் றநடஞ்ெசய்ெயம்பிரானாமம்ேபாற் வளர்சைடக்கூத்தன்,
      காற் ைணக்கமல ெமா பகற்ெசன் கண்டவரளப்ப ங்கல்வி,
      மாற்ற ஞ்ெசல்வம்ெப ம் கழ்பைடத் ம ைமயிற்சிவகதியைடவார். (37)
      
406  எம்பிரானடஞ்ெசய்கூவமாநகாினி ப்பவர்க்ெகா திைனயள ,
      ெசம்ெபானீகுறிெலாண்காசியாதிகளாய்ச்சிறந்தி ந்தலங்களிற்ெசன்ேற,
      யம்ெபானாயிரநான்மைறயவர்த்ேத யளித்தி  பலனிகர்த்தி மாற்,
      றம்பிரான யார்கரத்தைதயளிக்குந்தனிப்பல ைரப்பதற்ெகளிேதா. (38)
      
407  கூவமாநகாிற்பி யடங்க சில்ெகா த்தி னந்தணர்தமக்குத்,
      ேதவர் வ ண்மகிழ்மக ெசய்பலனக்கணஞ்ெசறிவ,
      ேராவின்மாதவ க்ெகா பகனிரம்பேவாதனமத்தலத்தி ேவார்,
      விேனான்றி மால்பதங்கேளா வைடவார் ராாிதன் பதம்ெப குவரால். (39)
      
408  மாதவர்க்கினியகூவமா ரத்ேதார்மடமைமத் த ேவார்தம்பாற்,
      ேபா மடம்விட் ன்ப டைடவர் ெபான் பதங்களிற் குதா,
      ராதரவினிேலார்சிவன யவ க்கங்ைகயின் ைணவிைளநிலெமான்,
      றீதவ்ெசய்பவெரக்கால மகலாதி ப்பெராண்கயிைலமால்வைரயில். (40)
      
409  அ ந்தவர்தமக்குக்கூவமாநகாிலாைடெயான்றளித்தி லதனிற்,
      றி ந்திைழெயான்றிற்ெகா சதேகா ேதவராண்ட ஞ்சிவேலாகத்,
      தி ந் பின்பரமன் றி வ க்கமல் ெமய் வர்ெபற்றெமான் தவிற்,
      ெபா ந் பலனிவ்வளெவனக்கணித் ப் கன்றிடற்காிதாிதம்மா. (41)
      
410  ெகான்ைறயங்கண்ணிமிைலந்தவன்மகி ங்கூவமாநகாிடத்தியற் ,
      ெமான்ெறா த மமனந்தேகா களா லப்ப பலன்கைள த ,
      ெமன்றதனியல்ைப னிவர வப்பவியம்பிமன் லெனறிகடந் ,
      ெசன்ற ம்பரமானந்தவாாிதியிற் றிைளத்தி ஞ்சூதெனன்பவேன. (42)
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       ெசந்ெநல்ைவத்தச க்கம் ற்றிற் .
      ஆகச்ெசய் ள் - 410
      ------

      தா கன்வைதச் ச க்கம். ( 411- 703 )
      
411  சு க்கமிலறி ைடச்சூதமாதவன்
      றி க்கிளர்கூவமாநகர்ச்சிறப்ெபலா
      ைரக்க ண்மகிழ்ந் ைக ச்சிகூப்பிமா
      ாிக்குநன் னிவராியம்பன்ேமயினார். (௧) (1)
      
412  ன்னநீத க்கமாெதனெமாழிந்தவ
      டன்ன ேதாற்றெமன்றனிப்ெபாற்கூவமா
      நன்னகாிைடநடமாடவந்தவா
      ெறன்னெகா யம்ெபனவிைசத்தன்ேமயினான் (௨) (2)
      
413  ேபரறங்க நிைலெபயரக்காமேநா
      யா தெலனநிகழகிலம்யாைவ ங்
      கூாிடர் ழ்கு குைலயேமைலநாட்
      டா கெனனெவா தகுவன்ேறான்றினான். (3)
      
414  ேசண்ெடா தன டற்சிந் ெசம் னற்
      காண் ளி ந்தற்க த்ெத ந்திட
      வாண்டைகேயார்களாலழி றா ற
      மாண்டகுதவத்தினான்வரம்பைடத் ளான். (4)
      
415   எண் ைசயைரயைரெய பிலத்தினில்
      விண்டலமிைச ேவந்தர்தங்கைள
      மண் தன்ேசைனகாவலர்களால்வயங்
      ெகாண்ட தின ங்குற்ேறவல்ெகாள்பவன் (5)
      
416   த கண்வஞ்சினக்ெகா ந்தா கன்றிைச
      உ காிதினந்ெதா ெமாேராெவான்றாகேவ
      கு கிய தராற்ெகாணர்வித்ேதறிேயார்
      ம ெகன லெகலாம்பவனிவந் ளான் (6)
      
417  ஒள்ெளாளியிரவிேதர்க்கிள்ைளெயாத்தேவழ்
      கிள்ைளகண்மீ ெமாண்கிண்கிணிச்சரண்
      பிள்ைளேயழ்தினத்தி ேமற்றிப்ேபெரழின்
      ெஞள்ள லாவ வித் நீக்குவான் (7)
      

418   ெகாம்ெமனப் றவ ெகாண்ெடாெரற்றினான்
      ைமம்ம திைரக்கடல்வறப்பெவற் வான்
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      ெசம்மகேம விேனா சிற்சிலம்
      பம்மைனெயனெவ த்தா மாற்றலான் (8)
      
419  வானிதிநந் தாமைரதன்வாவியிற்
      பானிகமழ்வைளெயா ப மமாகேவ
      யானிைரதனிற்பசுவாகத்ேத ைவங்
      காநகர்மலர்ப்ெபாழிலாகக்கண் ளான் (9)
    
420   வித்தகவிைடயிேனான்வில் ற்ெபான்கவர்ந்
      தத்த வைள றவைசத்தநாாியின்
      ெமத்ெதாளிமணிெகாளாவியப்பவாக்கிய
      த்தணியவயவம் ைனந்தமாட்சியான் (10)
      
421 மணங்கமழ்குழலரமகளிர்ப்பற்றிவந்
      திணங்கு தகுவியர்க்ேகவல்ெசய்வியா
      ணங்கு சிைற ாிந் டன்றணக்கிேய
      யணங்கியெர ம்ெபயரவனிட்டானேரர். (11)
      
422  ேமயதன்றிகழைவவிளங்கராவிைற
      மாயி ந்தைலகேளவைனந்ததம்பமா
      மீயிலங்ெகாளிமணியி ள்வி ங்கு
      மாயி ஞ்சுடர்களாயமரைவத் ளான். (12)
      
423  ஒல்ைலயிற்ெபா ணர்ந்ேதாலக்கத்
      ெமல்ைலயிற் குந்திடாதி ந்தேதவைரக்
      +ெகால் ைலக்கனல்விழிக்ெகா ய தரான்
      வல் யிட்ட ஞ்சிைறப்ப த்தவன்ைமயான்.
      ----------------
      +ெகால் என்ப -ெகால்லன் என் ம் ெபா ளில் வந்த . (13)
      
424  கனவி மவன்றைனக்காணினிந்திரன்
      மனந ந ங்கிவாய்குழறிவல்ைலயி
      னனவிைனயைடந் பின்ன ங்குெநஞ்சகத்
      திைன றெலா பகெலலாெமாழிந்திடான். (14)
      
425  ஒ ங்குலகங்களி யிர்க க்ெகலாம்
      வ ங்ெகா ேநாெயனவ மவன்றனா
      ல ங்கட ளர ச்சைனயறங்கள்வான்
      ற ங்கைலெநறிமகந்தவமகன்றேத. (15)
      

426  அக்ெகா ந்தயித்தியனாைணயிற்படா,
      க்குெநஞ்சிடர்ப்ப ங்காலத்ேதார்பகன்,
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      மிக்கவிண்ணவராிவிாிஞ்சனிந்திரன்,
      ெறாக்ெகா ங்ெகா ைட யெராடீண் னார். (16)
      
427  தங்கள்ெவந் ய மத்தகுவனாவி
      மங்ெகா ங்கழி நாள த்ததாதலாற்
      சங்கரன்றைனயினிச்சரெணன்ெறய்தி ன்
      மங்குநந் யெரனமனந் ணிந்தனர். (17)
      
428  ணிந்தவர்கயிைலையத்ெதா தங்ெகய்
      தணிந்தெமய்ம்மன ைடத்தவத்தர்ெசன்னி மீ
      தணிந்தி நந்திதாளரணைடந் ேநர்
      பணிந்தனாிைனயனபகர்தன்ேமயினார். (18)
      
429  த த்தெசங்ேகா ைடத்தா கன்றனா
      ல த்தெவந் ய ைரத்தகற்றவந்தனம்
      பைடத்ெதைமயளித்தி ம்பராபரன் னம்
      வி த்த ைளயநீெயன் ேவண் னார். (19)
      
430  தன்ைனேநர்கின்றவன்ைசவேதசிக
      ெனன்ைனயா ைடயநந்தீசன்ெசன்ெமன
      மின் லாஞ்சைடயிேனான் ற்றி ந் ழித்
      ன் வானவெரலாந்ெதா ேபாயினார். (20)
      
431  வ ணமாமணிெயாளிர்மண்டபத்திைடத்
      த ணவாரணப்பைகத்தவிசின்மீமிைச
      ய ணேகா க ரண்டமர்ந்தெதன்னவாழ்
      க ைணவாாிதிதைனக்கண் ைறஞ்சினார் (21)
      
432  விழிப் ன ளிப்பெமய்விதிர்பவாெளாி,
      ழிப்ப மரக்கிெனஞ்சு கிெவந் யர்ச்,
      சுழிப்ப ெமனக்க ள்சுரக்குமீசைன,
      ெமாழிப்பயன்ெபறத்தி ன்னின்ேறத் வார். (22)
      
433      வானாதிகளாய்நிகழ்வாய்சரணமைறமா யின் ெபா ேளசரண,
      னா யிேரசரணஞ்சரண ணர் க்குணர்ேவசரணஞ்சரணந்,
      ேதனார்ெமாழிபங்கினேனசரணஞ்சிவசங்கரேனசரணஞ்சரண,
      மானாவ ேதசரணஞ்சரணம ளாகரேனசரணஞ்சரணம். (23)
      
434  ம ேவமலேரசரணஞ்சரணமணிேயெயாளிேயசரணஞ்சரணந்,
      தி ேவெபா ேள சரணஞ்சரணந்ேதேனய ேதசரணஞ்சரண,
      மிரேவபகேலசரணஞ்சரண ெமைமயா ைடயாய்சரணஞ்சரண,
      ம ேவ ேவசரணஞ்சரணம ளாகரேனசரணஞ்சரணம். (24)
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435 ேவ
      என்றிைவ கன் ேபாற்றியிைணமலர்க்கரங்குவித் ,
      நின்றவர்தைமெமன்ெகான்ைறெந ஞ்சைடக்கட ேணாக்கிப்,
      ெபான்றிகழ்மைரதீப்பட்டேபான் கம் லர்ந்த ங்கட்,
      ெகான் ெநஞ் சகன்றி டாத யரேம ைரத்தீ ெரன்றான். (25)
      
436  ெப ந்தைக யியம்ப மாேயான் ெபயர்வின்றிப் ெபா ள்க ேடா ,
      மி ந் ட னியக்கு கின்ற ெவந்ைதநீ ெயங்க ெணஞ்சி,
      ன ந் ய ரறியாய் ேபால வினவிய த ேய ய்யப்,
      ெபா ந்திய க ைண ெயன்  ேபாற்றிநின் ைரப்ப தானான். (26)
      
437  தா க ெனன்ன ெவய்ய தயித்திய ெனா வன் ேறான்றிப்,
      பாாிைட ன்ைன ேவதம் பகர்மக மறத்தின் ேபதஞ்,
      சீாிய தவங்க டானஞ் சிைதந்தன ன்ப ெமய்தி,
      யா யிர் தாித்தி ந்தா ரமரரா ைகயினால் விண்ேணார். (27)
      
438  சற் ட் க ைண ெகாள்ளாத் தா க னிைழத்த தீைம,
      யிற்ெறனக் கிளக்க ெவம்மான் றா ெதம்பி ராேன,
      மற்றினிப் கல்வ ெதன்ெகால் வ ெக  மழன்ற னக்குன்,
      சிற்ற க் ேகவல் ெசய் ஞ் ெசயெலனத் தின ஞ் ெசய்ேதாம். (28)
      
439  அந்தேவ ல ணன் றீைம யாற்றாி ெதங்கட் குந்தன்,
      கந்தவா ாிசப்ெபாற் றாேள காப்ெபன வபயம் க்ேக,
      ெமந்ைதநீ ெயம்ைமத் ன்பக் கட னின் ெற த்தாட் ேகா ,
      தந்ைதேய யன்றி ேவறார் தனயர்த மின்ன றீர்ப்பார். (29)
      
440  அச்சுத ென ெமன் னாமத் தமரெரன் சுரர்க ணாமத்
      திச்சக மறிய நின்ற தெல த் திகவா ெதான்ற
      *நச்சிைன மிடற்ற டக்கு நாதவன் னஞ்சிற் றீயன்,
      ைகச்ெசைமத் தினெமா க்குங் க ந்திறற் றா  கன்றான்.
      ----------------------------------------------
      * நச்சிைனமிடற்றடக்காவழி, தி மா ம் அயன் த ய ேதவ ம்
      இறத்தைல ைடயராக; அச்சுதன் அமரெரன் ம் அவர்நாமங்கள்,
      அகரத்ைதயிழந்  ைறேய சுதெனனநின்  அழிைவ ைடயவெனன ம்,
      மரெரனநின்  மாித்தைல ைடயவெரன ம், ெபா ள்பட்  நிற்குமாக ன்,
      தெல த்திகவாெதான்ற நச்சிைனமிடற்றடக்குநாதன் என்  விதந்தார். (30)
      
441  எம் யி ெராழியா ெதன்  மி ந்திடர்ப் படவ த் ,
      மம்மற வைனயட் டாட்ெகாள் ளஃதின்ேற ல ேய ெமல்லா,
      மிம்ெமன விைமப்பின் மாள ெவைம னம் ரக்க ைவத்த,
      ெவம்ைமெகாண் மணிமி டற்றின் விடத்ைதவிட் தி ையயா. (31)
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442  என்றர வைணயிற் ஞ்சு ெமழிலாி யியம்பக் ேகட் ப்,
      பின்றிகழ் ச லக் கற்ைறப் ெப ந்தைக ய ண்மீ ர,
      வன்றிற ல ணன் றன்ைன மாய்த் வா னவர்க ெணஞ்சந்,
      ன்  யர ைனத் ந் ெதாைலத்திட ளங்ெகாண் டானால். (32)
      
443  வன்மனத் த ணர் ேகாமான் வரத்ெதா  வ  ள்கிப்,
      ெபான்மைலச் சிைலகு னித் ப் ரெமாி ப த்த ெவம்மான்,
      சின்மயக் கிாிப யந்த ேதவிதன் வதன ேநாக்கி,
      ெமன்மலர்க் கரந்த னா  மிடற்றினா லத்  ைவத்தான். (33)
      
444  ைவத்தவக்கணத்திெனண்ேடாண்மைலபிைணத்தன்னெகாங்ைக,
      ெமய்த்தழற்ெகா ந் ேபா ெமன்சிைககுைழதாவால,
      ெமாத்தகட்ேபழ்வாய்வாாி ண் கில் ைர ேமனிக்,
      ைகத்தலக்க ட் ங்கக்காளிவந் தித்தாண்மன்ேனா. (34)
      
445  அண்டேகாளைகயிற்றாக்கியணி வைளயமிக்க,
      ெவண் சா கத்திெனல்ைல ெயண் யமளப்பக்கண்கண்,
      மண் தீச்ெசாாியச்சூலம் வண்ைகயிற்றிாிய ழிக்,
      ெகாண்டலாயிர ழங்குங்ெகாள்ைகயினதிர்த்ெத ந்தாள். (35)
      
446  ெசந்தழறனக்குெவம்ைமயியல்ெபனச்சீற்றெமன் ,
      மந்தமில்குணமா ள்ளாளைடந்தவர்க்க ஞ்ெசய்வா,
      ளிந்தவண்டங்கள்ேகா யியற்றிடெவண் ெநஞ்சா,
      ந் மாற்றலாெலவ் லகி வைமயில்லாள். (36)
      
447  ைமந்நகந வட்சூழ்ந்தமாைலயின்ெசக்கர்ேபாலத்,
      தன்னைரவிாித் த்ததயங்குெசந் கி ன்ெபாற்பாள்,
      ெகான் ைனவ கன்சூலக்ெகா ம்பைடநிகர்த்தசூல,
      மன்னியமலர்க்கரத்தாண்மணிச்சிலம்பரற் ந்தாளாள். (37)
      
448  ஞாலத்தி யிர்கெளல்லாந ங்குறக்கரத்திற்ெகாண்ட,
      சூலத்தி தியிற்குத்திச்ேசாாி ண் டக்குறிப்பாள்,
      ேவைலத்திண் ைரயிற்ேறான்றி லெகலாம் வி ங்க வந்த,
      வாலத்தி தித்தா ெளன்றா லஃதவட் க த்த தன்ேறா. (38)
      
449  உன்ன  திர்சூன் ேமக ெமாத்ததிர்த் ெத ந்த ெசங்கட்,
      கன்னிைய ைமகண் ேடங்கிக் ைகவிர ெனாித் ச் ெசன் ,
      தன்னிக ரமலன் மார்பிற் பண்  தன்ற ம்பிற்,
      ெபான்னவிர் சுணங்கு த்த ைலபடப் ல் க் ெகாண்டாள். (39)
      

450  அன்னவ ெள தல்கண்ட வச்சுத ெனம்பி ரான் ன்,
      பின் ைர ெசய்த வாேற ெப விடத் திைனமா தாக்கி,
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      யிந்நிைல ெயைமவ ைதப்ப வி த்தன ெனன்ன மாழ்கித்
      தன்னக ம ண்  நின்றான் ச ர் க டல் கம்பித்தான். (40)
      
451  இந்திரன்மனந்த ளர்ந்தா ெனாி டல் ெவயர்த்தான் ெகால் ,
      மந்தக னா  லர்ந்தா னி திெமய் யயர்ந்தா ேனாைதச்,
      சிந் வி னிைறெவ ண் டாண்சமீரணன் றிைகத்தான் ர்ச்சித்,
      ந்  குேபரன் ழ்ந்தா யங்கியீ சான னின்றான். (41)
      
452  ஏைனய ம்ப ெரல்லா ெம ந்தமா காளி ேகார
      ேமனிைய ெயதிர்கண் ேடங்கி விழி ைதத் தனரவ் ேவைலக்
      கூனல்ெவண் பிைறமி ைலந்த குாிசிேலா டகில மீன்ற
      ஞானநா யகிையத் தாழ்ந்  நவி மச் சூ  மாேதா. (42)
      
453 ேவ .
      பரம ெவன்ைனப் பைடத்தவ நானிவண்
      ாி  ேமவல் கன்ற  னன்ன ன்
      ன ளினாற் வெனன்னவரன்சுரர்
      ெவ ெநஞ்சமகிழவிளம் வான். (43)
      
454  ேதவெரன் ஞ்ெசயத்தகவல்லகுற்
      ேறவல்ெசய்யவிடர் ாிதா க
      னாவிெகாண்டவர்க்காக்க த வான்
      பாைவநின்ைனப்பைடத்தனெமன்றேரா. (44)
      
455  காாிபட்டக ந்ெதாழிற்றா கன்
      ேசாாிபட்ட க மைனயவன்
      மார்பட்டவ ெகாண் ற்ெற
      ாிபட்ட கிண் ைலக்காளிேய. (45)
      
456  சூலத்தாற்குத் ெசாாிேசாாிக
      பாலத்ேதற் ப்ப கியவென
      நீலத்தாக்ைகையநீேயவி ங்குதி
      யாலத் தித்தாெயன்றைறந்தனன். (46)
      
457  குனித்தவார்சிைலக்குன்றினன்றம்மன
      நிைனத்தவா நிகழ்த்தினனாதலாற்
      கனத்தவார் ைளக்காளிமகிழ் றீஇ
      னித்ேதார்மாற்ற வ தன்ேமயினாள். (47)
      
458  அண்டர்நாதவளியன்றனக்குநீ
      ண்டேலபணியாக தவிைன
      ெதாண்டராகநிற்சூழ்ந்தி ேவார்த ட்
      ெகாண்டநின்ன ெளன்னிைடக்கூர்ந்தேத. (48)
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459  ஐயநீெயன்பணித்தைனயன்னேத
      ெசய்யநான்கடேவெனனச்ெசப்பிேய
      ைகயின்மான்ம க்ெகாண்டகட டன்
      ய்யதாைளத்ெதா நின்றாளேரா. (49)
      
460  அன்னகாைலயனீகமதாகேவ
      கன்னிேயாகினிெவள்ளங்கணிப்பில
      மன் காளிவ வி தித்ெதழ
      ெவன்ைனயா ைடயீசனிைனந்தனன். (50)
      
461  அம்குமாாியைனயவ ெவா
      ைகக்கபாலங்க ட் கழ்தர
      மிக்கேயாகினிெவள்ளமசனிேய
      ெறாக்கவார்த்தவண்ெமய்ந்நின் தித்தேத. (61)
      
462  எந்ைதெசன்னியிளம்பிைறெயாத்தபல்
      கந்தரத்திற்க ைவநிகர்த்தெமய்
      ெசந்தளிர்க்ைகச்ெச ங்கனல்ேபான்றகண்
      ந் த்தைலேயாகினிகட்கேரா. (52)
      
463  ேவ .
      கண் தற்பரமன்பினர்க்காளிையேநாக்கி,
      ெயண்ணி த்திறல்ேயாகினிெவள்ளேமாேடகிப்,
      ண்ணியப்பைகத்தா கனாவிையப்ேபாக்கிப்,
      பண்ணவர்க்க ள்ெசய்ெயனேவவினன்பணித் . (53)
      
464  எம்பிராைன மகிலநாயகிைய மிைறஞ்சிக்
      கும்பமா ைலத்த கண்யாமைளவிைடெகாண்
      ெசம்ெபானாலயப் றத் வந்தைடந்தனள்ெசறிந்த
      ம்பராங்க கண்டனர்மனப்பயெமாழிந்தார். (54)
      
465  ேதறினார்மனெமம்பிரான்றி வ ட்ெசயைலக்
      கூறினார்மகிழ்ந்ெதா வர்ேமெலா வர்தாங்குப் ற்
      ேறறினார்கரங்ெகாட் னார்பா னாாி காண்
      மாறினார்சுழன்றா னாரரன் ைடவந்தார். (55)
      
466  அந்தணாெவமதா யிர்ேபாக்கவன்றதிர்த்
      வந்தகாளத்திற்காளிையவ வித்திங்கவைள
      ெயந்தமாவிையநி விடப்பணித்தைனயின்
      ந்தமார ட்ெப ைமயாரறிபவர் வ ன். (56)
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467  என்ன சனத தித்திைறஞ்சு விைடெகாண்
      டன்ைனயாகியயாமைள ைடயின்வந்தைடந்
      மன் ம்வானவரைனவ ந்தனித்தனிவணங்கித்
      ன் மாமலர்மைழயவண் மிைசச்ெசாாிந்தார். (57)
      
468 ெசாாிந்தவிண்ணவர்தங்கள்கம்மியற்ெகா சூல, மி
      ந்தைக ைடயாமைளேகற்றேதாாிரதம், விைரந்
      நன்குறவாக்குவித்தளித்திதன்மீ , ெபா ந்திந
      ண்ணலற்ெசகுத்திடப்ேபா திெயன்னா. (58)
      
469  கழ்ந் நிற்பவவ்விரதத்தின்ெபா விைனேநாக்கி
      மகிழ்ந் மற்றைதக்கடவேவார்ேயாகினிமாைதப்
      பகர்ந்தி த்திெயண்ேடாளியாயிைடயதிற்பாய்ந்தா
      ணிகழ்ந்தநன் னிவரர்சயசயெவனநிகழ்த்த. (59)
      
470  தைலவியாகியயாமைளயிவரவத்தடந்ேதர்
      வலவிபாாிைடத் ண் னள்காற்ெறனவ தி
      னிலவி விைலப்பைடெகா ேயாகினிநீத்தஞ்
      சுலவிேவைலயிெனண்மடங்கார்த்தனசூழ்ந் . (60)
      
471  நிலத்திேனகினவானகத்ேதகினநிமிர்பா
      தலத்திேனகின கி டத்ேதகினதடத்த
      லத்திேனகினகடலகத்ேதகினெபா ப் க்
      குலத்திேனகினகுமாிதன்ெபண்பைடகு மி. (61)
      
472  யதிர்ந்தனபதைலகளதிர்ந்தன ைளச்சங்
      கி யதிர்ந்தனகாகளமதிர்ந்தனவிரைல
      ெவ யதிர்ந்தன ரசதிர்ந்தனபணிேவந்தின்
      யதிர்ந்தனவதிர்ந்தனதரணி ழக்கால். (62)
      
473  மிக்கேயாகினிப்பைடெசலப்ெபா விசும்பிவர்த
      க்குேமவிெயற்காெலா ந்ெதாடத்தகாெதனேவ
      க்குறார் யிடவர்ந்திைமயவெரனல்ேபாக்கி
      மக்கள்ேபாற் ாிகிற்பெனன்ேறகுதன்மா ம். (64)
      
474  கார்மைறத்தனதிைசைளமைறத்தனகதிாின்
      ேறர்மைறத்தனகுலகிாிமைறத்தனதிைர ந்
      நீர்மைறத்தன க்கணமைறத்தனெந வா
      ர்மைறத்தனமைறத்தன லெகலாம் ழி. (64)
      

475  ெதா க்குமாைலயங்குவி ைலச்சூ தாரணிைய
      ெய க்குநாகெமய்ெநளித்தலமரவதிர்த்ெத ந்
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      நடக்கும்ேயாகினிெவள்ளேமாடமரர்நன்னதிமட்
      ட க்குமாமதிற்றா க ரத்தயலைடந்தாள். (65)
      
476 ேவ .
      ஒற்றரன்ன ணர்ந்தனேரா னார்,
      ெகாற்றமன்னன்கு மணிப்ெபாற்றவி
      சுற்றேபரைவ ற் வணங்கு
      ற் ம்ெவஞ்சின ண்ெடழக்கூ வார். (66)
      
477  ஐயநீவிண்ணவர்ப்பணிேகாடலாற்
      ைக லாம்பைடக்காளிெயனெவா
      ைதயல்ேயாகினித்தாைனகேளாடமர்
      ெசய்யவிவ் ழிச்ேசர்ந்தெளன்றனர். (67)
      
478  அந்தெவாற்றரைறந்தி மவ் ைர
      சந்தனப் யத்தா கன்சீற்றமா
      ந் ட்கனன் ண்ெடழக்கூறிய
      மந்திரத்ைதநிகர்த்த வந்தேரா. (68)
      
479  பன் மம்ெமாழிபாதிெசவி கு
      ன்னந்தீச்சின ண்டதவனகந்
      ன் ம் ைக ண்டத்ெத ந்தன
      வன்னிெவம்ெபாறிவாட்கண்சிதறின. (69)
      
480  மட் ல்ெவஞ்சினவன்னியறிவிைனச்
      சுட்டதிவ்வளவிற்ெறாைலகின்றேதா
      கிட் ேனாைர ங்ேகைள ந்தன்ைன
      மட் ந் ைண ம்ம யாதேத. (70)
      
481  இதழ க்கிெயயி கறித்தன
      தன்மிைசச்ெசல க்கு வியாய்
      மதராிக்கண்மலரவிழித்தனன்
      திர்சினத்தினன்மீைச க்கினான். (71)
      
482  ெபான்றில்கற்பகப் ட்கெளழக்கர
      ெமான்ேறாெடான் றத்தாக்கி ழ்
      கின்றெதன்னநைகத்தனன்ேகட்டெசான்
      னன் நன்ெறனச்சீறிநவி வான். (72)
      
483  அ ெயான்றா லகியா மளந்தமா,
      ெந யன்றா ெமன்ேனவ னின்றி ம்,
      ப யன்றாற் ெமன்பாலமர்க்ெகன் ெபண்,
      ெகா ெயான்ெறய்திெலன்ெகாற்றநன்றாகுமால். (73)
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484  இந்திராதிகளியாைர ம்ெவன்றி
      மந்தேமவ மாற்ற ண்ெடன்னிைட
      வந் ளாெளா மாதமர்க்ெகன் மிந்
      நிந்ைததா யிர்நீங்கி நீங்குேமா. (74)
      
485  வனம்யாவி ம்ேபார்த்ெதாழில்வந் ெசய்
      பவாிலாைமயிற்ேறாட்பயனின்றிேய
      கவ ெநஞ்சினன்காாிைகேயாடமர்
      நவி ேலார்பழிநண்ணினனாவனால். (75)
      
486  என்ைனெவல்லவிங்ேகந்திைழெயய்தலான்
      மின்ைனெவல்ல ரக ேம மான்
      மன்ைனெவல்லமைல ம்வ ம்
      தன்ைனெவல்ல ைழக ஞ்சா மால். (76)
      
487  கண்ணன்ேவதன்கட ளாிந்திர
      னண்ணன்மா னிேவார்களபயேமார்
      ெபண்ணின்பாற் கும்ெபற்றிைமயாலவர்
      நண் மாண்ைமநனிசிறந்திட்டதால். (77)
      
488 ேவ .
      இந்திரற்பி த்ெத த்ெதற்றி ழ்ப்பேனா
      வந்தகற்பைதத்திடவ த் க்ெகால்வேனா
      சந்திரற்கதிெரா ெம த் த்தங்கு ம்
      பந்ெதனப் ைடப்பேனாப யிற்பாணியால். (78)
      
489  கன ையவி ங்கிேயழ்கட ண்பேனா
      சினமறவமரைரப்பதத்திற்ேறய்ப்பேனா
      னிவரர்குலெமலா ப்பேனாெவன
      விைனயனபலபகர்ந்ெதாியிற்சீறினான். (79)
      
490  சீறியதா கத்தீயன்யாமைள
      றியெவைனத்ெதாழேமவினாள்ெகாேலா
      மாறமர் ாிந்திடவந் ளாள்ெகாேலா
      கூ திெராற்றினீர்குறிப்ெபன்ெனன்றனன். (80)
      
491 என்ற ெமாற்றர்களிைறஞ்சிையயேகள்
      வன்றிறல்யாமைளமற தன்ைன ம்
      ெவன்றிெகாள்பைடெயா ம்ெபா தல்ேவண் ேய
      ெயான்றினைளயமின் ண்ைம ண்ைமேய. (81)
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492  மாெதன ளங்ெகாேளலவைளமன்னநீ
      ேயாத மசுர ஞ்சுர ட்க ன்
      ேமா திைரக்கடன் கட்ெட ந்தவப்
      பாதகநஞ்சேமப வங்ெகாண்டதால். (82)
      
493  உம்ெமனவவ ரப்ெபா ெகால்கின்றதீ
      ெவம்ைமெகாணமைன ம் ட் மா தங்
      ைகம்மைலபாித்தவக்கண்ணற்ேகார்தைலச்
      சும்ைமெகாள்சுைமயவெள த்தசூலேம. (83)
      
494 ேவ .
      இைனயனெவாற்றர்கூ ெமல்ைலயிற்கைடநாட்ெபாங்கித்,
      கைனகட ைடந்தெதன்னக்காளிதன்றாைனயார்க்கு,
      நனிெயா ெசவிப் லத் நடந்த தா கன்றன்,
      சினெவாிக்கி மன்றிச்சமிைத ஞ்ெசாாிந்தேதேபால். (84)
      
495  ஆய காைலதன்னிலழவிெனண்மடங்குசீறிச்,
      ேசயிைழமகளிர்ப்பற்றிச்சிைற ாிந்தி வன் தீர்,
      ேபாெயனதனிக ற் ம் ெபா க்ெகனத் த திெரன்ன,
      ேவயினனவ நன்ெறன்றிைறஞ்சு  விைரந் ெசன்றார். (85)
      
496  ெசன்றபின ணர்ெசம்மல்ெச த்ெதாழிற்ேகாலங்ெகாள்வான்,
      கன்றியங்ெக ந் ட்ேபாகிக்கதிாிளம்பாிதிநீலக்,
      குன்றின்வந்ெத ந்தெதன்னக்கு மணிமகுடெமான் ,
      தன்றைலகவித்தான்யா ஞ்சயசெயன்ெற த் வாழ்த்த. (86)
      
497  கல்ெலனமிழற் ம் ரக்கழல த்தலத்திலார்த்தான்,
      மல்லலங்கச்சு க்கிம ங்கினிற்சுாிைகேசர்த்தான்,
      ல் மங்கிேமனிப் றந்ெதாியா ேபார்த்தான்,
      வில் மிழ்சரம்ெபய் ணிெவாினிைடத் க்கினானால். (87)
      
498 அங்ைகயிற்ேகாைதேசர்த்தானணிவிரற் ட் ட்டான்,
      ெகாங்கலர் ம்ைபமாைலகு மணிம சூழ்ந்தான்,
      ங்கவப்பைடயனந்தம் சைன ாிந்ெத த்தான்,
      ெசங்ைகயிற்ெறா ேம ச்சிைலநிகர்சிைல ங்ெகாண்டான். (88)
      
499  இம் ைறயமாின்ேகாலெமய்திெயாள்ளிைலேவன்மன்னன்,
      ெகாம்ெமனத்தன ேகாயிற் றத்தினிற்கு கு ன்னந்,
      ெதம் ைன க்குஞ்ேசைனதர னஞ்ெசன்ற தர்,
      தம்மனந்தனில்விைரந் தைலத்தைலபரவிச்ெசன்றார். (89)
      
500  ெசன்றவெராட்டகத்திற்ெச ரெசறிந் ங்கட்,
      கின்ெறா ெப ம்ேபார்வந் கிைடத்ததிங்ெக கேசைன,
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      ெயன்ற ம ணர்ேவழமிரதமம் ரவிெயன்னத்,
      ன் மனிகெவள்ளந்ெதாைகயிலெவ ந்தமாேதா. (90)
      
501  ேபாெரனச்ெசந்ெநற்சூட் ப்ெபயாிைனப் க ற்றா ,
      ேம தடந்ேதாள் ங்கிெயங்ஙெனன்ெற ந் ள் ம்,
      ரர்கள ணர் தர்ெவஞ்சமர்க்ெக மிெனன்ன,
      வா பைண ழக்கமகிழ்ச்சிெகாள்வைதெயன்ெசால்வாம். (91)
      
502  ங்கினர் யங்கெணஞ்சம்விம்மினரமாிற் ன்ப,
      நீங்கினெர ம்வா ேநமி ம ம்வில் ந்,
      தாங்கினர்பைகஞெரங்ஙன் சார்ந்தனர்காட் ெமன்ன,
      ேவாங்கு மண்டகூட ைடந்ெதனவார்த் ச்சூழ்ந்தார். (92)
      
503  இந்திரன்வயிரந்தன்னாற்சிறகர் ன்னீரப்பட்ட,
      வந்தமில்கிாிகெளல்லாமைனயவன்பைகஞனான,
      நந் ம ணன்றன்பா னட் றநடந்தெவன்னச்,
      சுந்தரத்திகிாிப்ெபாற்ேறர் திைசெதா ஞ்சூழ்ந்தவம்மா. (93)
      
504  ேசார்ந் கற்பின்மாதர் ணி ள்ளம்ேவறாய்ச்,
      ேசர்ந்தி ெகா நேரவற்றி ந் றச்ெசய் மாேபா,
      ர்ந்தி பாகர்தம்பா ளத்திைட னி ெகாண் ,
      கூர்ந்தவர்குறித்தல்ெசய் ங்ெகா மதமாக்கள்சூழ்ந்த. (94)
      
505  நிலத்திைடப்பா ஞ்ெசன் ெந விசும்பகட் ற்பா ம்,
      பிலத்திைடப்பா ம்பாழிப்ெப ங்கடன் கட் ற்பா ,
      லத்திைடப்பா ஞானெவா ெநறிேயாங்குறாமற்,
      லத்திைடப்பா ம் ல்லர்மனெமனப் ரவியீட்டம். (95)
      
506  ஈண் யவனிகநான்குெம ந்தனவ ணர்ேகாமான்,
      காண்ட வைக த் க்கவனவாம் ரவிேகா ,
      ண் மிரதெமான்றிற்ெபா க்ெகனவாவிப் க்குத்,
      ண் வலவற்பாராவிைனயனெசால்வதானான். (96)
      
507  பாகனீெநா ப்பின்மாதின்பைடெயதிர்நம ெபாற்ேற,
      ேரகுறவி த்திெயன்னவிைறஞ்சிநின்ைறயெவன்னா,
      மாகவாம்பாிகடம்ைமமத்திைகத்ெதாழிலா ந்திச்,
      ேசகுலா ைளத்திண்ேடர்ச்ெச த்தினன்விைரந் ெசல்ல. (97)
      
508  அைடப்ைபேகா கங்களாஞ்சியாலவட்டங்கெளாள்வா,
      ெள ப்பவர்பல ஞ்சூழவிழிக்குறிகாட்டவந் ,
      பைடப் றெமாய்க்குமீக்களகற் ம்பாிசுேபாலப்,
      ைடப்பாிசனங்கணின் ெபா ம்ெவண்கவாி ச. (98)
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509  தா கமன்னேனகுந்தன்ைமகண்டனிகெவள்ளம்,
      வாாிதிேய ட்கவல் தினார்த்ெத ந் ,
      சீ மனந்தனாமப்பணியிைறெசன்னிமாற்றப்,
      பாரதம்ேபாழ்பட்ேடங்கப்படர்ந்தன திைசகண் ற் ம். (99)
      
510  ப மகளசுரநீசப்பாிசனஞ்ெசய்தபாவ,
      றக்கட ட்கங்ைக ழ்குவான் படர்தெலன்னக்,
      ெகா யெவம்பைடகளார்த் க் ெகாம்ெமனநடக்குேமல்ைவப்,
      ெபா விசும்படங்க ங்கிமீமிைசப்ேபாயிற்றம்மா. (100)
      
511  விண்ெண ம் ழிமாைலெவண்குைடயைடந்தப்பாற்ேபாய்க்,
      கண்ணகன்கதிாின்ேமனிக்கவினழியாதவண்ண,
      நண் த த்தவாழிநஞ்சுதான ந்தி க்கட்,
      பண்ணவனமரர்க்காத்தேபர ட்பான்ைமேயேபால். (101)
      
512  நீங்கியநா ப்ெபற் நிைறயழிகணிைகமாதர்,
      தாங்கேளா ழியிற்கூ த்தத்தமின்மைலதேலேபாற்,
      ங்கழன்மிழற்றச்ெசல் ம்ெபா நர்ைகப்பற்றவிண்ணி,
      ேனாங்கிேயெகா கெளான்ேறாெடான் தாக்குற்றவன்ேற. (102)
      
513  தழங்கின ரசமார்த்ததண் ைமக த்தெமாந்ைத,
      ழங்கினபடகெமல்லாெமாய்ம்பினினியவர்தாக்குஞ்,
      ெச ங்கரவிைசகட்ேகற்பச்சிலம்பின வனிமாந்த,
      ர ங்கிரேலாைசேயற் ம க்கியன்ெற தேலேபால். (103)
      
514  இவ்வைகயனிகெமன் மி ங்கடல்விைரந் சூழத்,
      ெதவ்வ குவ த்திண்ேடாட் குளத்த ணர்ேகாமான்,
      ெகாவ்ைவயங்கனிவாய்ச்ெசங்கட்குமாிதன்பைடவந்ெதய் ,
      மவ் ழிெயதிர்ெசன்ேறற்றானமரர்கண ங்கிேயங்க. (104)
      
515  மண் ற ணெவள்ளம ந்ெததிர்வந்ததன்ைம,
      கண்டனர்வடைவேயேபார்கனன்றிேயாகினிகள்சூலந்,
      திண் றேலா ெசங்ைகவிரல்களாற்றிாித் மிக்க,
      வண்டேகாளைகெவ ப்பவார்த்ெததிர்ெசன் க்கார். (105)
      
516 ேவ .
      எ க்க சல மிைலெகாள்ேவல்க
      ம க்க ம்வைளக ம்வா ம்வாளி ங்
      க க்க மைலக ங்கைத ங்காளிகள்
      கு க்க ம ணர்ேமற்ெகாதித் சினார். (106)
      
517  ேதாமரெமாளி வாள்சுாிைக த்தைல
      ேநமிகள்சிைல மிழ்ெந ஞ்சிலீ க
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      நாமேவன் த ன்நஞ்சிற்றீயவர்
      தா ம்ேயாகினிகண்ேமற்ற க்கி சினார். (107)
      
518  கரங்களின் சல ங்கைத நல்கிேய
      ரங்கிளர்ெசாாிமறெவா த்த ந்தினார்
      ம ங்குறெவாளி ைகவாள்விதிர்த் வன்
      ரங்கராசிகடைமத் ண் யீண் னார். (108)
      
519  தார்ெக தடம் யத்தகுவராழியந்
      ேதர்கைள க்கிெயண் ைச ஞ்சூழ்ந் ெகாண்
      ேடர்கிளர்ெகா மரமிைமப்பின்வாங்கிவிண்
      கார்களின் ம்ைமெவங்கைணகள்சிந்தினார். (109)
      
520  வி ந்தனதைல டல்ேவ ேவறதா
      ய ந்திடவைரகளினாற்றிற்ெசம் ன
      ெல ந்தனவி திறத்தி ெமண்ணில்லவ
      ந் ள்ெபா தினி லந் ேபாயினார். (110)
      
521 கண்டனர ணர்தங்களிப் மாற்ற
      ெமாண்டழடழெலன ள த் ப்ெபாங்கினா
      ரண்ட மி படவதிர்த் வல்ைலயின்
      மண் ேயாகினிகடாமைலதன்ேமயினார். (111)
      
522  பாிெயா பாிக ம்பைனக்ைக ம்மதக்
      காிெயா காிக ங்கதி லாமணி
      யிரதெமா ரத ெம த் சினார்
      சுர ளமகிழ்ெவா ணங்ைகயாடேவ. (112)
      
523  சிறந்தி ெந மணித்திகிாித்ேதர்கைள
      ைறந்தவெரா ெம த் ம்பர் சினார்
      மறந்த ெப வ மா தம்பறித்
      ெதறிந்தி ேம வின் கெளன்னேவ. (113)
      
524  ெகாய் ைளமா ம்ெவண்ேகாட் ேவழ
      ெமாய்ெயனேவெய த் ைகக்கின்ேறா டன்
      ைமய ல்சூரரமகளிர் சினார்
      ெவய்யவன்ேறெரா விலங்கவிண்ணின்ேமல். (114)
      
525  அ கு ம ணைரயடர்ந் பற்றிேய
      க கு மிடற்றிைனக்க த் க்ெகாக்கிைடத்
      தி கு கனிெயனச்சுைவத் ச்ெசம் னல்
      ப கினர் னிெவா பசிசற்றாற்றினார். (115)
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526  பி த்தனர்கு திநீர்பி ற்றக்ைககளா
      ல த்தனர ணர்தம்மாக்ைகெயன்ெபலா
      ெமா த்தனர்நகநிைர திரத்தண் னா
      த்தன யிைரவிண்ேணற்றினாரேரா. (116)
      
527 ேவ .
      ெவ ட் ன ைதத்தனர்மிதித்தனர் ைகத்தார்,
      ம ட் னாி த்தனர்வைளத்தனர்ெச த்தார்,
      ரட் னெர த்தனர் ைடத்தனர்க த்தா,
      ட் னர்தயித்திய யிர்க்கிடாிைழத்தார். (117)
      
528  அ த்தவசுரக்கு ெவ த்ததி ங்கா,
      ாிடத்தி நகத்தி நிலத்தி ெமறிந்தார்,
      ெநா த்தி வைரப்பி ெணா க்கினரனந்தம்,
      பைடத்தைலவைரப்பைதபைதத்திடவைறந்ேத. (118)
      
529  இத்திறமிேயாகினிகெளங்க ெந ங்கிக்,
      ெகாத்தசுரெவள்ளம தங்க ெகான்றா,
      ரத்திறமைனத் ெமாரடற் யவைமச்சன்,
      ெனய்த்தழெலனக்கன ெநஞ்செமா கண்டான். (119)
      
530  கண்டவனிலங்கிரதமங்ெகதிர்கடாவி,
      விண் மகேம ம்ெவ த்திடவதிர்த் ,
      வண் ெபாழிகின்றதனிவார்சிைலவைளத் க்,
      ெகாண்ெடா கணத்தினிலைடந்தடல்குறித்தான். (120)
      
531  குறித்தவனதிர்ப்ெபா ெபய்ெகாண்டல்கணிகர்ப்பப்,
      பிைறத்தைலெந ஞ்சரமதிர்ப்பிெனா ெபய் ,
      மைறத்தனனி ந்திைசகள்வஞ்சனிகள்ெசன்னி,
      ய த்தன ட் னனலக்க றவிண்ேணார். (121)
      
532  கரத்திைனய த்தனகழற் ைணய த்த,
      ரத்திைனய த்தன யத்திைனய த்த,
      சிரத்திைனய த்தன ெச க்கிைனய த்த,
      வரத்திைனய த்தனவைமச்சன்வி வாளி. (122)
      
533 ேவ .
      மண் மாரழர்கட ைளவந்தைலக்கின்ற,
      சண்டமா தெமனப் குந்தைமச்சர்கடைலவன்,
      வண் மாமைழெபாழிந்திேயாகினிகைலமைலயக்,
      கண் தாைனயந்தைலவி ங்ெகா த்தி ட்கனன்றாள். (123)
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534  அந்தேயாகினியசனிேய க்கிட்வதிர்த்ேத,
      யிந்தநீசன யிர்கு த்தி வெனன்றிைமப்பின்,
      வந் கூ யக்க ந்திறலைமச்சைனவானத்,
      ந் மாழியந்ேதெரா டென த்ெதறிந்தாள். (124)
      
535  ரேயாகினியவன ரக்குமழ்ந் ,
      ேய லா றக்கேமேலவினெளன்னத்,
      ேதெராேடெய த்ெதறிந்திடத்தினகரன்றி த்ேத,
      ம்வாெனறிகடந் ேபாெயால்ைலயின்மீண்டான். (125)
      
536  மீண் ழ்பவன்ேமெலா ெப ங்கைதவிைரந் ,
      ண் னாளதிர்த்தவன ணர்ந் ண்ெணனேவார்,
      நீண்டவாெள த்ததிர்த்திரதத்தி நீங்கித்,
      தாண் வானிைடத் ணித் வண்டைரதனிற்குதித்தான். (126)
      
537  இரதம் ழ்ந் ண் களதாயிற்றதவ்ேவைல,
      நி தன்வான்கைத ணித் மண்குதித்தவணிற்பக்,
      கு திகால்விழிச்சூர்மகள்கண் ளங்ெகாதித் ப்,
      பாிதிேபாெலாளிர்கின்றெவம்பாிதிெயான் ய்த்தாள். (127)
      
538  உய்த்தவாழியம்மாயவன்ேனமிேபா த் ,
      ெமத் தீ மிழ்ந் ெசயல்கண் வில்வைளத் ப்,
      பத் ெற ம்பகழிக ரந்த ணித் த்,
      தத் வார்திைரக்கடெலனவார்த்தனன்ற க்கால். (128)
      
539  திகிாிமாய் றக்கனன்றன* கிாிெயான்ெறாழியிற்
      பக மாதியப்ெபயர்த்திைனெயால்ைலயிற்பறித்
      நிகாில் ரன்ேமெலறிந்தனளஃதவனீக்கா
      னகலவாகுவிேலற்றனனார்த்ெததிர் குந் .
      ---------------
      *திகிாி என் ம் ன்ெற த் ள் ஆதியாகிய ஒெர த்ெதாழியில்
      பகரப்ப ம்ெபயர்கிாிஅப்ெபயைர ைடய மைல. (129)
      
540  அந்தெவற்பவனடற் யந்தாக்கிமீண்டதிர்ந் ,
      வந் பட்டவண் ைலத்தடத்திற்ற வறிேத,
      ந் மற்றவர் ய ைலக்குைடந்தி னிவா,
      ந்த ற்றைவெயா ம்ெபா திறந்தவாெறாப்ப. (130)
      
541  ெவய்யெவாண்கிாியிற்ற ம்விைரந் வில்வணக்கி,
      ையயிரண் ெவம்பகழிகளவ தல த்திக்,
      ைகயில்வன்கைதெயான் ெற த்திைமப்பினிற்கலந் ,
      + ெமாய்யிலங்கவன் மிைசேமாதினண் ந்தான்.
      ---------------
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      + ெமாய் - ெபா களம் (131)
      
542  ன்னர்ெமய்ெயா ம்விசும்பிைடேயற்றினாண் னிந் ,
      பின்னர்மந்திரக்கிழைமேயான்றைன டல்பிாித் ,
      மன் ம்பாின்மீண் டாேதற்றிடமகிழ்ந் ,
      ன் ங்கவர்குரைவயாட்டயர்ந்தனர் ள்ளி. (132)
      
543  ஆனகாைலயினைமச்சனங்கிறந்தைமயறிந் ,
      தானமாநிகர ணர்கள்சீறியச்சண் ,
      ேசைனநாயகிமீ பல்பைடக்கலஞ்சிதறி,
      மீனேவைலகண் ழக்க ம ங்கமிக்கார்த்தார். (133)
      
544  அன்னதன்ைமகண் ேயாகினிக திேனாரடல்வாட்,
      டன்ைனயங்ைகெகாண்டப்பைடயைனத்ைத ந்த ந் ,
      *பன்ன ன்குைவபாற்றி ஞ்சூைறமா தம்ேபான்,
      மன் ெவந்ெதாழில ண ட் குந்தனண்மைலந்தாள்.
      ----------
      *பன்னல்-ப த்திப்பஞ்சு. (134)
      
545  தா ணித்தனடைலகைளத் ணித்தனள்சயங்கூர்,
      ேதா ணித்தனள்கரங்கைளத் ணித்தனள்சுட ம்,
      வா ணித்தனள்ெகா மரந் ணித்தனள்வயஞ்ெசால்,
      சூ ணித்தன ளிைமப்பினிற்கறங்ெகனச்சுழன் . (135)
      
546  சிைலகளற்றன டம்பி யற்றனெச
      விைலகளற்றனெந ங்கரமற்றனெவழிற்ேறாண்
      மைலகளற்றன ைணப்பதமளற்றனவயவர்
      தைலகளற்றனதகுவியர்தா மற்றார். (136)
      
547  குன்றெமண்ணிலேபாலேவகேளபரங்குவிந்த,
      ன் ேமாங்க ற்ெறாடங்கிேயாடாெறனச்ேசாாி,
      ெயான்றி ழ்பிணக்குவா நின்றிழிந்ெதா த் ச்,
      ெசன் ேவைல க்கனக ங்கடற்ெபயர்தீர. (137)
      
548  படர்ந்தகாக ெம ைவ ம்வன்சிைறப்ப ந் ,
      மைடந்தஞாளி மிகல மைளக்கு நாி ங்,
      குைடந் ைள நிணங்க ந் தின் ேபய்க்கூத்தாய்க்,
      கிடந்தெதங்குமவ்விற ேயாகினிெபா ங்களேம. (138)
      
549  பிறங்கல்ேபா யர்பிணக்குைவ ண்டெவம்ேபயின்,
      றிறங்கேளார்ெப ம்ேபயரெசன் ெசங்களத் ,
      நிறங்ெகாண்மா கவித்தி ங்கவிைககணிழற் ங்,
      கறங்குபம்ைப மியம் ங்கவாிகளிரட் ம். (139)
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550  ேசாாிவாய்ம த் ண் ெமன்னிணங்கைளச்சுைவத் ப்,
      ேபாியாதியகளத் ளவதிர்த் ெவம்ேபய்கண்,
      ாிேவ ைடக்காளிெயம்மி கைள த்தாள்,
      ேபாாின்ேமவிெயன்றவடைனப் கழ்ந் நின்றா ம். (140)
      
551  நீங்குேபரர்ைவயம்பைணயிைனநி விேவனி த,
      ேராங்கு ரல்களாிசியிற்ெபய் நீ லக்ைக,யாங்கு
      ேவழெவண்ம ப் ெமாண் சல மாகத், தாங்கி
      மாெவனவி த்தனத க்குெபண்ேபய்கள். (141)
      
552  மிக்கெமன்றைசயி ந்திடெவற்ெற ம்பதைனத்,
      தக்கெதன் ன்ஞம கள்கறித்தனதளர்ந் ,
      க்கெமான் மிறம்மைன றந் ேபாய்ப்பிற்ாில்,
      க்குெவந் யர்க்கடற்ப மி ைதகள்ேபால. (142)
      
553  இன்னதன்ைமயதாயெசங்களத்திைடெய த்த,
      மின்னல்வாளினா ேயாகினிய ணைர சிச்,
      சின்னபின்னமதாகேவ ணித்திடச்சிலர்தாம்,
      ெவன்னளித்தன யிாிைனக்காப்ப விைழந்தார். (143)
      
554  அதைனத்தா கமன்னவனவ்விைடக்கண்டான்,
      க விப் க்குைலக்க ங்கனலாெமனக்கத ற்,
      றிதைழக்கவ்விவன்பற்கறித்ெதனதி ஞ்ேசைன,
      சிைதயக்ெகால்பவர்மாதேராநன்ெறனச்சிாித்தான். (144)
      
555  சிாித்ததீயவன்ேயாகினித்திரடைனச்ெச ந்தீப்,
      ப த்திவான்குைவப் க்ெகனப்ப ப்பெனன்ெறண்ணிக்,
      கரத்திேலார்ெப ங்கைதெகா க னமான்ேறர்விட்,
      த் மாநிலவைரப்பினிெலாய்ெயனப்பாய்ந்தான். (145)
      
556  பாய்ந்தகாைலயிற்ெப ம் விெவ த்த பணிக,
      ேளாய்ந்தமாதிரக்கடகளிேறா னெவ ண் ,
      சாய்ந்தேம மால்வைர தலாயினசயில,
      ேமய்ந்தவானவெரன்ெகாேலா வெதன்றிைனந்தார். (146)
      
557  ேதாினின் குப் ற்றவன்ெசயறைனத்ெதாிந் ,
      ேபாாில்ெவன்றிெகாள்ேயாகினிகாற்ெறனப் குந் ,
      தாாின்மல்கியவசுரர்ேகான்றடம் யமீ ,
      ாிநல்வசிேயாச்சின ெமன ழக்கி. (147)
      
558  தாியலார் கழ்விற ேனான்றடம் யந்தாக்கு,
      மாியவாள்சிறிேத ற்றற்றிடாத்திேல,
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      ெபாியேரா கலறிவ ேபைதயர்ேபால,
      ாியவாங்க கண்டனன்றா க தல்வன். (148)
      
559  கண்டதீயவனவ ரத்ெத த்தேதார்கரத் த்,
      தண் னாற் ைடத்தானலன்றனதிடக்கரத்தா,
      லண்டகூடேம ைடந்தெதன்றயிர்த்திடவ த்தான்,
      விண் மார்பகங்கு திவாய்ெசாாிந்திட ழ்ந்தாள். (149)
      
560  தைலவி ழ்த ம்ேயாகினித்தாைனகளைனத் ஞ்,
      சுலவிேவன்ம த்தண் வாள்சூலமாதிகளாம்,
      பல ேமாவறத்தா கப்பதகன்ேமற் ர்த்தார்,
      நில மாரழன்மீெத ம் கர்ப்ப. (150)
      
561 ேவ .
      ஒ ந்தனசிற்சிலவைடந்தசிற்சில
      ெபா ந்தனசிற்சிலேபாழ்ந்தசிற்சில
      ம ந்தனசிற்சிலமறிந் வந் மண்
      ப ந்தனசிற்சிலபைடக்கலங்கேள. (151)
      
562  னபைடகளிவ்விதத்திலாயிைடக்
      கூ யவ ணர்ேகான்ெகாதித் மாத
      ேளா னெராழியவிங்குற் ேளார்தைமச்
      சா வெலனெவதிர்தைலப்பட்டானேரா. (152)
      
563  அ க ங்கரங்க ம ைவசூழ்த
      *க க ம் யங்க ங்காளிமாதர்தம்
      க ஞ்சிதறிடேமாதினான்க ங்
      ெகா க ங்களிப் றக்ெகா யன்றண் னால்.
      ----------------
      *க -நிதம்பம் (153)
      
564  ஆயிரநீ கள ெயான்றாலகன்
      மாயி ஞாலேமன்மறிந் ழ்ந்திடப்
      ேபாய ங்கைதயினாற் ைடத் ட் னான்
      றீ ேமெறனத்ெதழிக்குமார்ப்பினான். (154)
      
565  சிலவைரக்கைதயினாற்சிரங்கள்ேபாக்கினான்,
      சிலவைரக்கரத்தினாற்ெச க்குநீக்கினான்,
      சிலவைரப் யத்தினாற்றிைகப்பதாக்கினான்,
      சிலவைரப்பதத்தினாற்சினத் த்தாக்கினான். (155)
      
566  உைதத்தனன்சிலவைர திரச்ேசற்றிைடப்,
      ைதத்தனன்சிலவைரப்ெபாறிகலங்கிடச்,
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      சிைதத்தனன்சிலவைரத்தி கிச்ெசன்னிகள்,
      வைதத்தனன்சிலவைரமடங்கல்ேபான் ளான். (156)
      
567  பற்றினன்சிலவைரப க்கும்வானிைடச்
      சுற்றினன்சிலவைரத்ெதாைலக்குங்கால்களாற்
      ெறற்றினன்சிலவைரச்ெச க்குமார்பிைடக்
      குற்றினன்சிலவைரக்குைமக்குந்தா கன். (157)
      
568  பாாினில்வைரயினிற்பாதலத்தினிற்
      காாினி வாியிற்கடத்தின்மாலய
      ாினின்மகபதி ழியிலாதபன்
      ேறாினி லகினிற்சிலைர சினான். (158)
      
569  ாிந்தனெவன் கண் ாிந்தபன்னிைர
      ாிந்தனபாணிகண் ாிந்தவான்ெறாைட
      ாிந்தனதாளிைன ாிந்தேதாட் ைண
      ாிந்தனகந்தர ாிந்தநாசிேய. (159)
      
570  ஓ னகு தியாெறங்கும்ெவற்ெபன
      நீ னகேளபரநிைறந்தஞாளிகள்
      பா னக கள்பறந்தைலக்கணின்
      றா னகவந்தேமார தெமன்பேவ. (160)
      
571  ெமாழிந்தி கழிேனான் க்கெவல்வைக
      ெயாழிந்தி ம்ேயாகினிமகளிேரா னார்
      வழிந்தி னல்விழிவதனத்ெதற்றிேய
      யழிந்தி ணர்ெவா மமரர்ேதம்பினார். (161)
      
572  கண்டனன்ேயாகினிக்கணங்கள்சிந்திய
      ெதாண் றல ணர்ேகா ள்ெபாற்ேறாின்ேமற்
      றண்ெடா ெமாய்ெயனத்தாவினான்சின
      மண் ெப வ மடங்கெலன்னேவ. (162)
      
573  தானவப்பைடெயலாந்த க்கிச்சிந்
      ேபானவப்பைடகைளத்ெதாடர்ந் ேபாக்கிேய
      மானவப்பைட லான்ம க்கள்வாண் த
      லானவப்பைடெயலாமார்த் சினார். (163)
      
574  எஞ்ச றன்பைடயிாிதல்காளிகண்
      டஞ்ச ரஞ்ச ர ணாியாைர ம்
      ஞ்செமன்சி ப்ேபாலவிவ்விைடச்
      ெசஞ்சிலம்ப யினாற்ேறய்ப்பெனன்றனள். (164)
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575  என்றவள்வலவிையேநாக்கியிம்ெமனத்
      ன் ம ணர்தஞ்சூழன் ன்னேர
      ெசன் றநம ேதர்ச்ெச த் வாெயன்றா
      ணன்ெறனவவெடாழாநடத்தினாளேரா. (165)
      
576  கடங்கவிழ்சு ெண ங்களி வவ்
      மடங்க ன்மிைசவ ஞ்சிம் ண்மானேவ
      விடங்க ெமாழிவிமைலேதெரா
      மடங்கலெரதிர் குந்த தன்ேமயினாள். (166)
      
577  திர்ந்தி சினெமா ாிவில்ெல த்,
      ெததிர்ந்தி ம ணர் ன்ெபய்திேமதினி,
      யதிர்ந்திடேம மைலயவானமீ,
      திர்ந்திட கிாினாெணா க்ெகாண்டாளேரா. (167)
      
578  ெவ ண்டனர்சிற்சிலர் ழ்ந் மண்ணின்ேமற்
      ரண்டனர் சிற்சிலர்ெசவிகள்ெபாத்திேய
      ம ண்டனர்சிற்சிலர்மணிப்ெபாற்ேறெரா
      ண்டனர்சிற்சில ல ந்தானவர். (168)
      
579  நாெணா ெசவிப் கந ங்குந்தானவர்
      நா மிழ்சு சரந கு ன்னேர
      நா ள வ ந விேனா வா
      னாெணா சிறி றாந யநின்றனர். (169)
      
580  நின்ற மன மிழ்ெந யவாளிகள்
      குன்ெற ம்வாிசிைலகுனித் ச்ெசண் ேபாற்
      பின்ற ல ணர்ெமய்விடா ெபய்தனள்
      ெசன் கு தியா ததிச்ெசல்லேவ. (170)
      
581  ஆழிமான்ேறாி மயங்கண்மீதி ஞ்
      சூழிமால்காியி ஞ்சு சரங்கடா
      ழிமா கில்க ைடயச்சிந்திேய
      பாழிமாநிலமிைசப்ப த்தினாளேரா. (171)
      
582  உரங்கைளய த்தன டல த்தன
      வரங்கைளய த்தனவயின த்தன
      சிரங்கைளய த்தனசிைலய த்தன
      கரங்கைளய த்தனகாளிவாளிேய. (172)
      

583  அ த்தனகாிகைளய த்தேதர்கைள
      ய த்தனபாிகைளய ணர்ேகான் க
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      ழ த்தன ைரயேவய த்தெவண்குைட
      ய த்தனெகா கைளயாசுகங்கேள. (173)
      
584  சுரங்களிேலா னசுற ேமா சா
      கரங்களிேலா னகட ேளார்கடம்
      ரங்களிேலா ன ைழக்ைகதங்குமா
      திரங்களிேலா னசிலீ கங்கேள (174)
      
585  அைறத கழெலா ம கேளார்திைச
      கைறெக பைடெயா ங்கரங்கேளார்திைச
      சிைறயளிமலெரா ஞ்சிரங்ேளார்திைச
      பிைற கெந ங்கைணபி ங்கி சுமால் (175)
      
586  கூற் றழ்தன ைகச்சாபங்ெகாண்டவர்,
      சாற்றி ப தில்வாய்ச்சாபெமண்ணில,
      மாற்றினெளன ெநா வைரயிற்றா கன்,
      ேபாற் பைடகெளான் றில்லேபாக்கினாள். (176)
      
587  வாிசிைலயீர்த்தனவாள்களீர்த்தன
      ெவாிவிழிய ணர்ெமய்யீர்த்தேதெரா ம்
      பாிகைளயீர்த்தனபைணகளீர்த்தன
      காிகைளயீர்த்தனகைறெவள்ளங்கேள. (177)
      
588  காளிவாளிகள்வி ங்காைல ரமில்
      ேகாளராம ணர்கள்குைலந்தெநஞ்சராய்த்
      ேதா லாம்பைடகைளத் றந்திங்கன்ைனநீ
      யா வாெயைமெயனவைறகின்றார்சிலர். (178)
      
589  குைடயறக்காம்பிைனக்குமாிவன்கைதப்,
      பைடெயனத்ெத ெமனப்ப விட்டார்சில,
      ர களத்தி குைடயதைனயீட் யிக்,
      கைடெகா ெமனக் ைகக்ெகாண்டார்சிலர். (179)
      
590  ங்கதிர்வாளிைனப்ேபாக்கிவாம்பாி
      நீங்கிய பிடீஇநிற்கின்றார்சில
      ராங்கு ரவிவாய த்த ல் ைன
      வாங்கு தம வாய்ைவக்கின்றார்சிலர். (180)
      
591  வாங்கியத வினாண் ட் ம்வாளி ந்
      தாங்கியகரெமா ந்தைரப்பட்டார்சில
      ேராங்கியவயவெரன் ணர க்கிய
      ேவங்கு கழல த்ெதறிகின்றார்சிலர். (181)
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592  அழிந்தவர்தன்ைம மழி றா யி
      ெராழிந்தவாிவ்வைக யங்குந்தன்ைம ங்
      கழிந்தி கழிேனான்கண் நாட்கைட
      ெய ந்தி கன ஞ்சீற்றெமய்தினான். (182)
      
593  எய்தியவ ணர்ேகானிரதமிம்ெமன
      ெமாய்திகழ்குமாி ன் கவந்தன
      ெனாய்ெதனமடங்கன் ன்ேனான்ைமேயா கல்
      ெசய்ெதா களிெறதிர்ெசய்ைகேபாலேவ. (183)
      
594  வந்தவள்பயங்கரவ வங்கண்டனன்
      சிந்ைதயின்வியந்திவெடாிைவயாயி
      ெமந்தமதமாி க்ேகற் ளாெளன
      நந்தி மறிவினானவிறன்ேமயினான். (184)
      
595 ேவ .
      மா நீயாைரெவன்றிமதகாியிைன மஞ்ச,
      ேமா மாண் ையெவல்வான் ன்னிமானைடந்தெதன்னப்,
      ேபாதனாதியைரெவன்றெவன்ெனா ெபாரநீவந்த,
      ேத காரண ைரத்திெயன்றனனறமிலாதான். (185)
      
596  அன்னெசாற்குமாிேகளாவசனிேயெறன்னநக்கு,
      நன்னாிற்பைகவனானகைவ மசுரேகண்ேமா,
      ன்னமக்கட ளர்க்குத் யரநீயிைழத்தலாேல,
      ெயன்ைனநிற்ெகால்வான் க்க ெணம்பிரானிவண்வி த்தான். (186)
      
597  ஆதலான்மதேவழத்ைதயட் ணப்பிணாமடங்கல்,
      ேபா மாெறன்னநின்ைனப் குந்ெதா கணத்தி ங்கி,
      ேயா ம்வானவர்க ன்ேபா டற் ெமன்பசி நீங்குங்,
      காதலா வண்வந் ற்ேறன்காளிநாெனன ைரத்தாள். (187)
      
598  உைரத்த ம ணர்ேகாமாேனா ைகேயாெடா ைகதாங்கிச்,
      சிாித்ெதைம கர்வெனன் ெதாிைவநீ ைரத்தமாற்றங்,
      கரத்தினில்விசும் பற்றிக்கவ் வெனன்பெதாக்குந்,
      தாித்தமிவ்வள ன்ைனத்ைதயெலன்றடாமெலன்றான். (188)
      
599  என்ற மிைறவிேகளாவிழிெதாழில ணெவன்ைன,
      ெவன்றியின்மடந்ைதெயன்னவிளம்பிைன லகெமல்லா,
      ெமான்ெறா கணத்தின்மாற்றிெயா க்குவெதைமயாள்ெவள்ளிக்,
      குன்றிைறசத்தியன்ேறாகுறித்திைலேபா ெமன்றாள். (189)
      
600  என்றவ ைரத்தல்ெகாள்ளானி ைதயாத னாற்சீறித்,
      தன்றனிவாிவில்ெலான் தாங்கிநாெணா க் ெகாண்டார்த்தான்,
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      மின்றிகழ் கி ைடந் ழ்ந்தனபணி ரண்ட,
      குன்ற நில மண்டகூட ம்ெவ த்தவம்மா. (190)
      
601  தார்ம வயிரத்ேதாளான்ற வினாெணாியக்கண் ,
      வார் ைலயிைறவிதா மம்பிைனவழங்கு ன்னங்,
      கார் கமதிர்ப்பெதன்னக்கார் கமதைனவாங்கிக்,
      கூர் கவம் சநாெணா க்ெகாண் நின்றாள் (191)
      
602  அம்ைமெவஞ்சிைலநாேணாைசய ணனாெணா வி ங்கி,
      இம்ெமனெவ ந்ததம்மயாமைளயவைன ங்க,
      ெவம்ைமெகாண் ந்தாெளன்றலவள வில் னார்ப் க்,
      ெகாம்ைமயங்குவட் த்ேதாளான்குணெவா வி ங்கிடா ேதா. (192)
      
603  பின்னரங்க ணன்றாேனார்ெப ங்கைணசிைலயிற் ட் த்,
      தன்ன விரன் ன்பிேறர்தாங்குறச்சா வாங்கி,
      ன் ர றவைளந் நின் ெமாய்குைதநாண்ைகையக்,
      கன்னமதள மீர்த் க்காளிேமற்ெசல்லெவய்தான் (193)
      
604  விைரந்தட ைறவி ட் வில் ேனார்பகழி ண் ப்,
      ெபா ந் மதைனமாற்றிப்ெபா க்ெகனப்பின் ,
      சரந்ெதறெவதிர்வி த்தாடா கன்கண் மாறாத்,
      ெதாிந்தி ங்கைணக ெச த்தியங்கைவய த்தான் (194)
      
605  அ த்த மிைறவிசீறியாயிரஞ்சு சரங்க.
      ெடறித்தவன்க னமான்ேறர்ச்சிந்தினள்பாகேனா ங்,
      க த் மற்ெறா ேதர்வாவிக் கைணகேளார்பத் ,
      குறித்திடவந் வாளிகுமாிேம ற்றவன்ேற (195)
      
606  வாளிகடாக்கிெநாய்தினழிந்திடவலவிநின்ற,
      காளியங்கதைனக்கா க்கைணகளீேர சிந்தி,
       சினத் ெவய்ேயான்பற் கார் கந் ணித்தா,
      ளாளிேயறைனயான்மற்ேறார்ரடற்சிைலெய த் க்ெகாண்டான் (196)
      
607  அச்சிைலகுனித் வாளிையம்ப சிதறிச்சூ ,
      ைகச்சிைல ணித் ப்பான்கைணெயதிர் கவி த்தா,
      னச்சிைலபகழிெயல்லாநாந்தகெமான்றா றி,
      ச்சகம் க மம்ைம ாிவில்ெலான்ெற த்தாள் (197)
      
608  எ த்தெவஞ்சிைலகுனித்தங்கீ மீர்ம்பகழிெநாய்தின்,
      வி த்தனள ணன்மார்பின்விசிகமற்றவ ரத்தி.
      ன த்தனவ த்தேலா மன்ன விலக்கமற் ந்,
      ெதா த்தி சரங்களன்ேனான்சுடர் தள்ளியார்த்தாள் (198)
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609  ெபாைறய ந்தவ மாட்சிப்ெபா ள ங்கவி மான்ற,
      மைறய ணர் ஞ்ெசய்யமகவ ம்வாழ் நீதி,
      யிைறய லகுமன்ேபா ையப மற ம்ேபால,
      ைறய ம ணர் யிழந்தழெகாழிந்தான் (199)
      
610  ேசகரங்குமாிதள்ளத்தீயவனா ட்ெகாண்டான்,
      மாகரங்ெக ந் ள்ளிமலர்க்கரெமறிந் நக்கார்,
      சாகரங்கிளர்நஞ்சன்னதா கன்ெகாதி ச்ெசங்ேக
      ழாகரங்க க்குமற்ேறாரணி கவித்தான் (200)
      
611  பின்னரவ்வசுரன்ேம ப்பிறங்கேனர்சிைலவைளத் த்,
      ன் ேசாைனமாாிேதாற்றடப்பகழி ர்த்தா,
      னந்நிைலயமரெரல்லாமஞ்சினாிாியல்ேபானார்,
      மன்னி சுட மீ  மைறந்தனவி ண்டெவங்கும். (201)
      
612  நதித்திைரெயன்னேமன்ேமனஞ்சி ங்ெகா யன்சாப,
      தித்தைலப்பகழியீட்ட மிழ்ந்திடெநாறில்பாித்ேதர்க்,
      கதிர்த்தினமணிமைறப்பக்கழியி ள் க ங்கண்டம்,
      தித்திைரயினர்கடாமற் தத்ெதா ம ட்சிெகாண்டார். (202)
      
613  ெபாற்றடமைரகுவிந்தெபா ந்தனகுவைள ட்க,
      ெடற் குடம்ைப க்கெசய்தவர்திைகத்தாாின் ங்
      கற்ைறயஞ்ச லத்ெதந்ைதகண்கைளயிமயமீன்ற,
      ெபாற்ெறா க்கரத்ெதம்மன்ைன ைதத்தனள்ெகால்ேலாெவன் . (203)
      
614  அ தைனயிைறவிகாணாவசனிேய ட்கநக்குக்,
      க ெமனெநற்றிநாட்டக் கன னாற்பகழி ற் ஞ்,
      சிைத றவடைலெசய்தாள் ெச மைறச்சிரத்தினா ம்,
      மதிமிைலந்தவண்ணல் ரம்ெபா ப த்தேதேபால். (204)
      
615  கூர்ங்கைணப்படைலமாயக்குல * ழ்விளங்கிற்ெறால்ைல,
      யீர்ங்கதிர் ைனந்தவண்ணல ளினா ாிய ட,
      நீங்க மறிவி ந் நிகழ் ந்தன்ைமேபால,
      வாங்க விழியிற்கண்டானறெமன்பதறிகிலாதான்.
      -------------------
      * ஊழ் - பைழைம (205)
      
616  அன்ன  கண்ட ெவய்ய னாயிரப் பத்  வாளி,
      தன்னிகர் குமாி ெயண்ேடா டாக்குற வி த்தான் றாக்கப்,
      பன் னி விசிக நீ  பட்டன பட  ழி,
      வன்னியிற் கனன்  ேகா  வாளியங் கவன்ேமற் ர்த்தாள். (206)
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617  அத் ைணப் பகழி ண்  யவனைவ ய த்  ழ்த்தா,
      னித்திற மி வர் தா  ெமா வர்மீ ெதா வ ேர ம்,
      ைவத்தைலப் பகழி மாற்றி மகிழ்ச்சி ந் ய ங் ெகாண் ,
      ெமாய்த்  மமரர் ேநாக்க திர்சமர்த் ெதாழில்  ாிந்தார். (207)
      
618  வானகத் ேதா  ேம  வைர த லாகி நின்ற,
      மானகத் ேதா ந் ங்க மகரேவ ைலகளி ேனா ங்,
      கானகத் ேதா  மண்ட கடாகத்தி ேனா  மானற்,
      ேபானகத் ேதா  மன்ேனார் ெபாழிந்தி  சு ச ரங்கள். (208)
      
619  மாதிரத் ேதகு ேநமி வைரயகத் ேதகு மான்ற,
      பாதலத் ேதகு ற் ம் பாழியங் கட  ேனகு,
      மீதலத் ேதகு மண்ட கட் னி ேலகு மீண் ம்,
      தலத் ேதகு மன்ேனார் ேபார்ெசயத் திரங்க ளன்ேற. (209)
      
620  இவ்வைக யமர்ெசய் கின்ற ேவைலயிவ் வாிைவ தன்ைன,
      ெவவ்விய கட  ேளார்தம் பைடகளால் ெவல்வ ெனன்னத்,
      ெதவ்வ  குவ த் ேதாளான் சிந்தைன ெசய்  கூர்ந்த,
      பவ்வமன் னவன்ற னா  பைடெயதிர் ெசல்ல ய்த்தான். (210)
      
621  ெபாங்குவா ாிதிக ளா ம் றப்ெப ங் கட  ெமான்றா
      யிங்குவந் ெத ந்த ெதன்ன வி னிலம் விசும்  ெமல்லா
      ங்கிவன் றிைரெய றிந்  ேநான்ைமெகாண் டார்த்  நண்ண
      வங்கியின் பைடெச த்தி யழித்தன ளதைனச் சூ  (211)
      
622  மற்ற  ெதாிந்  தீயன் வன்னிமாப் பைடவி த்தான்
      சுற்  கி  ாிந்  சூலழிந் திறப்ப வாழி
      வற் ற வமரர் ைநந்  ம ண் ட ெவ ந்  ெபாங்கி
      ற்றிட வதைனக் காளி ெயா ப்பைட தந்த ழித்தாள். (212)
      
623  தீப்பைட யழித ேலா ஞ் சினம  ய ணன் வா
      மாப்பைட வி த்தா ெனல்லா வைரக ஞ் சுழல விண்ணின்
      காப்பைண றிய சிக் க த்ெத  மதைன நாகப்
      ப்பைட ெச த்தி மாற்றிப் ணாி  ட்க வார்த்தாள் (213)
      
624  ெகா யவ ன கண் ள்ளந் தழெலன ெகாதித்  நாகப்
      பைடயிைன வி த்தா னான்ற பஃறைலப் படம்வி ாித் க்
      க விைன வாய்க ேடா ங் கான்ற  வ த ேலா
      மிட  க ழ ெவன்றிப் பைடயிைன வி த்ெதா ழித்தாள். (214)
      

625  கண்டக ன மற் ேறவக் க ழெவம் பைடதன் பாங்கர்
      மண்  சிறகர்க் காற்றா னி திநாண் ம த்  ட்கக்
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      ெகாண்ட  மிாிய ேவாங்கு குன் கள் ெபா ப்ப வங்கி
      ெயாண் ற லழிய வாயி ரகேமா டைடந்த தன்ேற (215)
      
626  அந்தவான் பைடயி னாற்ற லம்ைமகண் டரற்ெகாப் பாய
      நந்திவான் பைடெய த்  ந மல ராதி ெகாண்
      சிந்ைதயால் வழிபட் ேடத்தித் திகழ்பைடக் கின்ைறநீ யன்ேனா
      ந் மாண் பைடயின் வன்ைம ெயாழித்த  ெளனவி த்தாள் (216)
      
627 ேவ
      வி க்கவ  விைட க்ெகாண் மிலண்ட க ாிஞ்ச வியன்ஞா லத்ைத
      அ க்குரெமான் ெறற் றக்கட் டழ ர்ப்ப வாயினீ ரதைனக் காட்டத்
      ெதாைடக்கிளர்கிண் கிணிக்களத்திற் றடவரவந் தரம த் ச் சு தீ யண்ட
      ம க்குமணிப் ைழநாசி விழிகாட்ட லகெமலா மயர்ந்  ழ (217)
      
628  வால யான் ேம கிாி தலாய வைரெபயர்ந்  மறிந்  ழ
      ேமலடன்மா ம ப்ெபறிய ாியதிலா ைமயினிலங்கி மிைசயி ப்ப
      மாெலா வா னவர்கரங்க ச்சிகுவித்தி ைறஞ்சிநனி வாழ்த்த ெவங்கள்
      பா ைடயா ெனைமயா ம் பத ைடயான் றி நந்திப் பைடேபா யிற்றால்(218)
      
629  நந்தியடற் பைடகண்ட டன்க ழப் பைடந ங்கி நஞ்சு கா ந்
      தந்தமணி யர தைனக் கண்டெதன வழிந்த பின் றைலவ னாகு
      ெமந்ைதயிைற விைடய ணன் ேமற்ெசல்ல வவ மைத ெயதிர்வி த்தான்
      வந்தைனெசய் தைவதம்மிற் ெபா வி த் தவரகத்  மறிந்  க்க (219)
      
630  இந்திரன்மா மலரயன்மா ெல மிவர்கள் பைடகடைம ெய த் ப் பின்ன,
      ந்தினனங் க ணனைவ யவ க்ெகாண் டதிர்ந் நனி த்ெத ந் ,
      வந்திட  மவர்பைடக டா ெமதிர் ெசலவி த்  மாற்றி நின்றாள்,
      ெகாந்தவி  மலாிதழ்ச்ச டாமகுடத் திைறவி த்த குமாி மாேதா. (220)
      
631 ேவ .
      இங்கினி யிவைள ெயல்லா லக  மிைமப்பின் மாற் ஞ்,
      சங்கரன் பைடவி த் ச் சா  ெமன்னத் தீேயா,
      னங்கைத விைரந்ெத த்ேத ய ச்சைன மனத்தி யற்றி,
      மங்ைகதன் யிர்கு த்  வ திெயன் றிைறஞ்சி ய்த்தான். (221)
      
632  ஊழியங் கன  ேயார்சா ெமா  கில்க ேளார்சா,
      ராழியங் கடல்க ேளார்சா லக  மால ேமார்சார்,
      சூழியங் காிக ேளார்சார் சு கரத் ெதாகுதி ேயார்சார்,
      பாழியம் யத்  ெவன் ப் பாாிடக் கு க்க ேளார்சார். (222)
      

633  கட ளர் பைடக ேளார்சார் காாி ட் படைல ேயார்சார்,
      படவர வினங்க ேளார்சார் பாய்  யாிமா ேனார்சா,
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      ட  பவன ேமார்சா ட த் திரர்க ேளார்சார்,
      மிட  வ க ேரார்சா க்கிர ர ேரார்சார். (223)
      
634  கான் வல் விைரந்  க்கட் கட டன் பைட ன் வந் ,
      ேதான்ற ங் குமாி கண்  க்ெகனத் தா  மங்ஙன்,
      ன்ெற ம் ர  க்கு தல்வன் ெவம்ப ைடையப் ைச,
      யான்றதன் மனத்தி னாற்றி யதற்ெகதிர் ெசல்ல ய்த்தாள். (224)
      
635  உய்த்திட வைனய தவ்வா கள் பல  மாகி,
      யத்தைல ய ணன் ண்  மடற்பைட டன்ெசன் ேறற் ,
      ெமத்தமர் ாிந்த தம்மா ேவைலக டணந்த வண்ட,
      பித்திைக பிளந்த தம்ெபாற் பிறங்க ம் ெவ த்த வன்ேற. (225)
      
636  இ வர்தம் பைட  மிவ்வா ேறற்றமர் ாிந்  மீண் ,
      ம வின வவர்பால் ெவய்யன் மனமகிழ்ந் தவடன் மீதி,
      ரவிய கைதெயான் ெறால்ைல ேயாச்சின னதைனப் பாந்தட்,
      ெபா  சரமீ ைரந்  ேபாக்கின ணித்  ழ்த்தாள். (226)
      
637  பின்னைரம் பதிற்றி ரட் ப் பிைற கக் கைணக வி,
      மன்னவன் றடந்ேதர்ச் சாய்ப்ப மற்ெறா  திகிாித் திண்ேடர்,
      தன்னிெலாண் பைணயி  தா ம்வா னரம்ேபாற் பாய்ந்தா,
      னன்ன  மறித் ம் ழ்த்தா ளடற்கைண  ேபாக்கி. (227)
      
638  மற்ற  ெதாிந்  தீயன் ம கு  மனத்த னாகிப்,
      பற்றலர் க ங் காளி ேதாினிற் பாய்ந்தி ைமப்பி,
      னிற்ற  விெகா ேலாங்கு மிமயங்ெகா ெலன்னக் ைகயா,
      ெலற்றியங் கவடன் மார்பி னி நிலத் தனிற்குப் ற்றான். (228)
      
639  கண்டன ளதைனக் காளி கைட கக் கன ற் சீற்றங்,
      ெகாண் னி யிவைன யின்ேன ெகால்வெனன் றனந்தற் காண,
      மண்டலம் ெவ ப்ப மன்னர் மன்னவ டன்குப் ற் ,
      விண் ட ரத்ெத றிந்தாண் த்தைல ேவெலான் றம்மா. (229)
      
640  எறிந்திட வயர்ந்  நின்றான் மனச்சின ெவாிேபாந் தன்ன,
      நிறந்த  கு தி ேயாங்கி நிலத்திழிந் ேதா ற் றீசன்,
      மறந்த  ம ணன் ேசாாி மண் கா ேதற்ற ந்ெதன்,
      றைறந்த ்ண் ெமாழிய யர்த்தா ள த்தெவஞ் சினத்தாற் காளி. (230)
      
641  மன்னவன் கு தி ேதாய்ந்த மண்ணி ண் கள ைனத் ,
      மன்னவன் வ வ மாய வ ணரா யால கால,
      ெமன்னெவங் ெகா ய ராகி யி ம்பைடக் கலங்க ேளா ந்,
      ன்  கி  மஞ்ச வார்த்தனர் ேதான்றி னாரால். (231)
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642  ேதான்றிய வ ணத் தீேயார் ெதாகுத்ெதா  பதினான் ெகன்ன,
      வான்றி  லக ைனத்  நிைறந்தன ரைனேயார்க் கண் ,
      கான்றி  யிர்ப்ப டங்கிக் ைகப்ெபா ள் ேசார்ந்தி றந்ேதார்,
      ேபான்றனர் லனி ழந்  லவெரன் ைரக்கப் பட்ேடார். (232)
      
643  சூல  ம ம் வா ஞ் சுாிைக  ெம ம் பிண் ,
      பால ஞ் சர ம் சித் தா கன் ப வங் ெகாண்ேடா,
      ரால  மன  மன்ன வடற்ெப ங் காளி தன்ைனத்,
      தால ம் வி ங்கு மாவஞ் சனிப்பைட ெயா ம்வ ைளந்தார். (233)
      
644  மிண் ய வசுரர் தங்க ேடாற்ற ஞ் சமர்க்கு மிக்கு,
      மண்  ெசய ங் கண்  மாெதா  பாகன் ெசால் ட்,
      ெகாண் தன் பைடய ைனத் ங் கூவியவ் வசுரர் தம்ைம,
      ண்  ெமன்  தா  மவர்தைம ண்ப தானாள். (234)
      
645  த்தைல யதனா லன்ேனார் ெமாய்ம்பினிற் குத்தி ெநய்த்ேதார்,
      ைகத்தலத் தி ந்த பாழிக் கபாலத்தி ேனற்ற ந்தி,
      ைமத்தட வைரக ளன்ன வளாியாக் ைகக  ண்டா,
      * த்தரந் தனி  ேமாங்கு தரவங் கியினான் மிக்காள்.
      -----------------
      *உத்தரம்-ஊழித்தீ (235)
      
646  விாிந்தி  வயிெறாண் குண்ட மாயிைட ேம  மங்கி,
      ெயாிந்தி  தவ கன்றா ெனனவசு ரர்கடஞ் ேசாாி,
      ெசாாிந்தவ டனி ணங்க ர்த்ெதா  ர யாகம்,
      ாிந்தன லக ெமல்லாம் கழ்த ங் குமாி யன்ேற. (236)
      
647  ர்த்தெமான் றதனி லாண்  ெமாய்த்தேயா கினிக ேளா ,
      மார்த் வந் ெததிர்த்த தீய வ ணைர ெயல்லா ண்டாள்,
      சீர்த்தியங் குமாி பின்னர்த் தா கன் ெறளிந்  சீறிப்,
      பார்த்தனன் றனியாய் ெநஞ்சம் பைதத்தவட் ைடப்ப வந்தான். (237)
      
648   வந்திட விைலெவஞ் சூல மார்பினின் மீண்  ேமாச்சிச்,
      சிந்தி  கு தி யங்ைகச் ெச ங்கபா லத்ேதற் ண்ணா,
      விந்தமண் மகடன் பார மிறக்கின ெளன்ன வங்ஙன்,
      ெவந்ெதாழில ணன்மாளயாக்ைக ம்வி ங்கினாளால். (238)
      
649  மற்ற கண் விண்ேணார்வ யதா கைனயன்ைன,
      ெசற்றன ங்கியிங்ஙன்ேறவெரன் ைரக்குநம்ைமப்,
      ெபற்றனளின்ெறன்றார்வப்ெப ங்கடற்ப ந் ெநஞ்ச,
      ற்றெவந் யரகன் பா னாேரா னாரால். (239)
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650  ேவைல ெட ந்தநஞ்சம்விமல ண்டளித்தெசய்ைக,
      ேபாலநீயம்மாவின் ெபா விறாக கைன ண் ,
      பாலராெமைமயளித்தாெயன்றனர்பழிச்சிவாேனார்,
      சூ மீதிைடவிடாமற்ெசாாிந்தனர் வின்மாாி. (240)
      
651  ஆயிைட ளமகிழ்ந்ேதய ணர்கண்மைலப்பமாய்ந் ,
      ேபாயினவனிக ற் ம்ெபா க்ெகன யிர்ெபற் ய்ய,
      நாயகிகுமாிநின் நவின்றனணவின்றகாைல,
      ேமயின யிெலாழிந் விழித்ெதனெவ ந் சூழ்ந்தார். (241)
      
652  ேவ .
      அன்ன காைலயில ணர்ேசாாி ந்
      ன்னிய டல்க ந் ய்த்ததன்ைமயான்
      மன்னியகுமாிதன்மதிமயங்கிேய
      தன்னிகாிைலெயத்த கிகனாளேரா. (242)
      
653  த க்கிய ளத்தினாலடாங்கிநல் யாழ்
      தி க்கரவிர னாற்ெறறித் ப்பா ேய
      க்கிய யங்க ந்தாள்க ங்
      கரக்குைலக ஞ்ெசறிகளத்தினா னாள். (243)
      
654  ந த்திடவவள நா ப்ெபண்கடாம்
      ெவ த்திடநில ழவாவிக
      த்திடவிமய ந் ளங்கக்ைககைள
      அ த்தனரதிர்த்தனராடன்ேமயினார். (244)
      
655  ெகாட் கரங்கைளக்குலாலேநமிேபால்
      வட்டைணவிர னில்வ கின்றார்சிலர்
      கிட் யவலைககள்கீதம்பா ேய
      நட்டமதிட டன க்கின்றார்சிலர். (245)
      
656  தண் ைமதைனய ச்சதிக்கிைசந்ெதா ,நண்
      ற ழக்கு ந க்கின்றார்சில, ரண்ணவந்தலயித்தி
      யராக்ைகக்குன்றின்ேமற், ண்ெணனவிவர்ந்தனர்
      ைவக்கின்றார்சிலர். (246)
      
657  மாகமீெதறி மம்மைனகள்பற்பல
      வாக ழ்தைலெய த்தா வார்சிலர்
      வாகுவால்விலா றத்தாக்கிெமய்வைளந்
      ேதாகாயானடநவின் ழல்ேவார்சிலர். (247)
      
658  ெம ம கள்வாய்விழி ரமங்
      கு விகாரப்படக்குனிக்கின்றார்சிலர்
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      வ யெவண்கவ கணிைரத் ைவத்தேபா
      ன ெயயிறிலகுறநைகக்கின்றார்சிலர். (248)
      
659  த்தைலேவ னான் ைடப்பிணங்கைளக்
      குத் தாங்கிேயகுனிக்கின்றார்சிலர்
      மத்தகெரனக்குடர்மாைலேதாளிடா
      வத்திகெளனவதிர்த்தா வார்சிலர். (249)
      
660  இைனயனபலவிதத்ெதண்ணில்ேயாகினி
      வனிைதயர்கு திநீர்வாய்ம த்தி
      நனிவ களிப்பினான்மத்தநரகேம
      யைனயெவங்குமாிேயாடா னாரேரா. (250)
      
661  ஆ மரவ மவர் ழக்க ங்
      கூ மங்ைககள்ெகாட் ேமாைச
      நீ லெகலாநீங்கவந்ெதழா
      கிற்கண ழக்ைகெவன்றேத. (251)
      
662  ேபாழ்ந்தன விெயலாம்ெபா த்தெவற்ெபலாம்
      ழ்ந்தன கிெலலாெம ந் ர்ச்ைசயி
      னாழ்ந்தன யிெரலாமைலந்தவான்சுடர்
      சூழ்ந்தன லெகலாந் யரேவைலேய. (252)
      
663  ப் குமாிகெடாகுதியா றச்,
      ெசப்ப ம் க ைடச்ேசடன்பாாிைன,
      யப்பரம்ெபா க்கிலாதாயிரங்க ங்,
      ெகாப் ளங்ெகாள ளங்குைலந் தாங்கினான். (253)
      
664  மாதவனயன்மகத்தரசன்வானவர்
      தறி ைடயமா னிவர்யாவ ம்
      ேப றவந்திளம்பிைற த்தெவம்
      மாதிேயாடபயெமன்றைறதன்ேமயினார். (254)
      
665  எந்ைதேயதா கனிைழத்தெவந் யர்
      வந்தமாகாளிெயங்கட்குமாற்றிேய
      யந்தவான் யாி மதிகமாக்கினாண்
      ந் கான் ட்பறீஇ ைளய த்தல்ேபால். (255)
      
666  தா கனால்வ ந் யரந்தன்ைனநின்
      ேபர ளாெலா ெபண்ணினீக்கிைன
      யா ெச க்கினாலவள்ெசய் ன்ப
      நீ சைடயினாய்நீக்கியாட்ெகாணீ. (256)
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667  நஞ்சிஅனிய ந்தி ங்கனைலேயந்தி
      மஞ்சிடம்தகாியட் ேமைழேய
      ஞ்சிடவ ளியெவா வகாளிதன்
      விஞ்சியெச க்ைக ம் ட் யா வாய். (257)
      
668 என்றிவரைனவ மியம்பிக்ைகெதாழா,
      நின்றிடெவங்க நிைறந்தெவம்பிரான்,
      ெவன்றியங்குமாிதன்மிகுஞ்ெச க்கிைன,
      ெயான்ெறா *சாழலாெலாழிக்க ன்னினான்.
      ------------------
      *சாழல் - ஒர்விைளயாட் (258)
      
669 ேவ .
      உன் நாயக லெகலாமீன்றவேளா ந்,
      ன் வான்கணஞ்சூழ்தரச்சூரரமகளி,
      ரன்ைனயா டம்வடவனமாகவாயிைடயின்,
      மன் ேபா ட்டன்ைமயா ைமப்பினில்வந்தான். (259)
      
670  வந் காளி ன்ேப க்ெகாண் மாமைற ,
      மந்தநாரணக்கட மறிவதற்காிய,
      ெகாந் லாமலர்த்தி வ சிவந்திடக்குனித்தான்,
      றந்ைதயாகிெயவ் யிைர மளித்த டைலவன். (260)
      
671  ேகா க்கரகரமாகிேயெச க்கு ங்குமாி,
      மா க்ேகார் றமளித்தவன்ெசயல்கண் வணங்கி,
      ேய க்கா கின்றாய்வறிெதன்ெனா மீண் ,
      வா க்கா திவ திெயன் ைரத்தனண்மயங்கி. (261)
      
672  என்றவாசகங்ேகட்ட ம யவர்க்ெகளிய,
      னன் காளிநீத க்கதாண்டவஞ்ெசயநவின்றாய்,
      ெவன்றிேதால்விகண் ைரத்திடச்சான் நம்விமைல,
      நின் தாண்டவம் ாிதிெயன்றாடனனிமலன். (262)
      
673  கற்ைறேவணியிற்ெச கியகதிாிளம்பிைறையச்,
      சுற்றிவால்ெகா கட்ெசவிநான்றிடச்சு திப்,
      பற்றதாகியபதமலர்ச்சிலம்ெபா பரப்பப்,
      ெபாற்றமாநகநாயகன்றி நடம் ாிந்தான். (263)
      
674  ப ம்வான ந ங்கிடப்பரைவகளடங்கக்,
      ெகா யேயாகினிக்கு ெவலாம்பாணிகள்ெகாட் ,
      நடநவின்றிடமயன்மிகுயாமைளந த்தா,
      ள யர்ேவண் யேவண் யாங்களிப்பவ டனால். (264)
      

86



675      தி ந் ெதன்றி வாலங்காட்ட ந்தவஞ்ெசய்யா,
      வி ந்த* ஞ்சிகேனா கார்க்ேகாடகெனன்னப்,
      பரந்தசீர்த்திமாநாக ஞ்ெசஞ்சைடப்பகவன்,
      ாிந்தநாடகங்கண்ட ங்கதியிைடப் குந்த.
      -----------------------------------------------
      *சுனந்த னிவெரன்பவர், ைகலாயத்திேல தாணடவ தாிசனந்
      தந்த ளப் பிரார்த்தித் , சிவெப மான் அ க்கிரகப்ப ேய
      தி வாலங்காட்ைடயடந் ,ெந ங்காலம் அ ந்தவம் ாிந்தி ந் ழி,
      மண்ேம ட் த் தி ேமனிமைறந்  ேகசத்ேதா  ஞ்சிப் ல்
      ைளக்கப்ெபற்றைமயால், ஞ்சிேகச னிவெரன் ம்
      தி நாம ைடயரா யி க்க; கார்க்ேகாடகர் என்பவ ம்,
      ைகலாயத்திேல சிவெப மா க்குக் கங்கணமாயி க்குங்கால்,
      அறியாைமயால் விடத்ைதக்கக்கி, அக்குற்றங் காரணமாக
      அக்கட ள ளியவா  அத்தலத்ைத யைடந் , தவநிைலயினின்
      தாண்டவதாிசனம் கிைடக்கப்ெபற் , அம் னிவேரா  த்தியைடந்தனர். (265)
      
676      ேவதனாரணன்விண்ணவர் னிவரர்விமலன்,
      ேபாதநாடகங்காண்ட ெமய்ம்மயிர் ெபா ப்ப,
      ேவா ம்வாசகந்தளர்ந் ளெநக்குெநக்கு கிக்,
      காதலாலரகரெவனக்கூப்பினர்கரங்கள். (266)
      
677  அண்டர்நாயகன்றி நடம் ாிவயின த் ப்,
      பண்ைடநான்மைற ெகாண்டன்ெபா பாடக்,
      கண் நான் கன்றாளெமாத்தினன காைல,
      மண் மர கழ ணந்திமத்தளமதிர்த்தான். (267)
      
678  எங்கணாயக லெகலாமாடல்கண் க்கு,
      மங்ைகநாயகனடனமிவ்வா ெசய்த ள,
      வங்குவா ெசய் டன்சுழன்றா வாெளய்த்தாள்,
      ெபாங்குமான ற்றி தலாற்பி நடம் ாிந்தாள். (268)
      
679 ேவ .
      ெநாந் ளாடைனேநாக்கு வாதினான்
      வந்தநாடகமாற்றவ ள்ெகாளா
      வந்தேவைலயினண்ட க ற
      எந்ைததாெளான்ெற த்தனெனன்பனேவ. (269)
      
680  ெதாண்டராகுலந்தீர்க்குந்ெதாழி ேனா
      னண்டகூடமள ெம த்ததா
      ண்டதால மிழ்ெந மான் னங்
      ெகாண்டேப க்ெகாள்ைகநிகர்க்குமால். (270)
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681 ேவ .
      மண்ணிைடெயா தா ன்றிமற்ெறா கமலப்ெபாற்றாள்,
      விண்ணிைடெய த் ேமேலான ப்ப ாிகண் ,
      ண்ெணனநா ட்ெகாண் சு ங்கனற்பட்டெமன் ,
      வண்ணமெதனப் லர்ந் வதனம்வன்றைலகுனித்தாள். (271)
      
682  நாணினான் கங்கவிழ்ந் நண்ணியெச க்குநீங்கி,
      ேய லாங்குமாிநிற்பெவண்ணில்ேயாகினிகெளல்லாங்,
      கா றாநடெமாழிந் சூத்திரங்கழலநிற்கு,
      மா லாம்பாைவேபாலவறி நின்றனர்களன்ேற. (272)
      
683  ஆங்க கண் விண்ேணா வைக த்தமலன்மீ ,
      ங்கு மைழயின் ம்ைமெசாாிந்தனர் வின்மாாி,
      பாங்காின்வந் ழ்ந் பணிந்தெனெர ந் ள்ளி,
      வாங்குெதண் ைரக்கடற்ெகண்மடங்ெகா ெயழத் தித்தார் (273)
      
684  ஆயகாைலயினிற்காளியஞ்சியாரணங்கடா ,
      மாயனாதிய ங்காணாநின்றைனமதித்திடாமற்,
      ேபயேனன்ெசய்ததீைமெபா த்த ள்ெப மெவன் ,
      யமாஞானானந்தேசாதிையத்ெதா நின்றாள். (274)
      
685  நின்றவடன்ைனேநாக்கிநீ ளம்ெவ வெலன்ேற,
      தன்றி வ ள் ாிந் சண்டதாண்டவமிதம்ம,
      ன்றனக்கிதைனேநாக்க லாிெதன ைரத் த்
      தன்றாெளன்றைலெபாறித்த க்க ெணம்பிரானியம் கின்றான். (275)
      
686 ேவ
      திகழ் மிந்தவடவனந்தனக்குத்ெதன்றிைசயாகேவார்நகரம்,
      கழ் ங்கூவ ரெமன ளதப் ாிகயிைலயங்கிாிதன்னி,
      னிகழ் ெப ைமெபற்ற நைமப்ேபானிகாிலாதனிைடெயன் ,
      மகிழ்ெவா லகமைனத்ைத ம் ரப்பான்மதித்திரக்காநடம் ாி ம். (276)
      
687  அப்ெப ங்கூவ ரத்திைடேயகிய ள் ாிநந்தி நடனஞ்,
      ெசப்ப ங்காதலாற்றினங்கண் திக மந்நக ளாெரல்லா,
      ெமாப்ப நம நந்தியங்கணத்தி ள்ளவெரன் நீக தி,
      ெவப்ப தலாம்பிணிமி ேபய்கள்விலங்கினான்வ ந் யர்கைளவாய். (277)
      
688  என்றிைவயிைசத் நம்ெமா த க்கமியம்பிநீநடநவின்றதனா,
      ன்றனக்ெகா ேபர்த க்கமாதாெவன்ேறாங்குகவிைனய மன்றித்,
      ெதன்றி க்கூவநகர்தைனக்காத் ச்ெசறிந்தி பீைடகளிாிப்ப,
      ெவன்றிெகாள்*பீடாாிெயன் லகின்விளங்குகெவன்றனன்விமலன்.
      ----------------
      *பீடாாி என்ப -உலகவழக்கில் பிடாாிெயன ம விற் . (278)
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689  அன்னெசாற்குமாிேகட் ளமகிழ் ற்றன்பினான் ம் ைறவணங்கி,
      நின்ன ளதனால யேனன்றீைமநீத்ெதைனயாண்டவார ேத,
      பன்ன ங்கூவ ரத்திைடச்ெசன் ன்ப ாிகண்டந்நகர்காப்ேப,
      ெனன்னவங்கியம்பி விமலைனவிைடெகாண்ெடய்தினள்கூவமாநகாின். (279)
      
690  எய்தியகுமாிகூவமாநகைரயிைறஞ்சியாலயத்தி ட்ேபாகிச்,
      ெசய்தவ ைடேயார்விழியினிெனளிதிற்ெறாி ம்விற்ேகாலநாயகைனக்,
      ைகெதா தகலாலன்பினாற்பணிந்  களிப்ெபா ம்ேபாந்த யவர்க்கு,
      ெமய்த ம ள்ேசர்வளர்சைடக்கூத்தன்விளங்க நாடகங்கண்டாள். (280)
      
691  கண்ட மன ற்ப ெம ெகனேவகைரந் ள கிவாள்விழிநீர்,
      ெகாண்டல்கண்மைலேமற்ெசாாிவ க ப்பக்குவி ைலமீ ழ்ந்ெதா க,
      மண்டலமதனிைலந் ப்பைணய வணங்கியங்ெக ந்தனள் ேபாற்றி,
      விண் டவ ாியெமய்ப்ப ரமானந்த ெவள்ளத்திற் றிைளத்த னளன்ேற. (281)
      
692  இத்திறம மலன ண டங்காணா வின்ப ற் றி ெப ஞ் சூ ,
      ைகத்தலம மர்ந்தம  விேனானாலங் காட் னி ல ளிய ைறேய,
      ெமய்த்தவர்  க ங்கூவ மா ரத்  வி ப்ெபா  மி ந்ெதா  ய ,
      மத்தி ந காிற்குறாவ ைகெயன்  மன்ைனேபாற் காத்தி க் கின்றாள். (282)
      
693 ேவ .
      இைனயதி க் கூவ ரப் ெப ைமயிைன யிவ்வளெவன் றியம்ப வல்ேலா,
      ரைனயநகர் தைனயிடங்ெகாண் ட விற் ேகாலநா யகேர யல்லாற்,
      பிைனெயா வ ைரத்தி தற் ெகளிய ேவா வியாதெனனப் ெபயர்ெபற் ள்ள,
      னிவன ள் ெகாண் சிறி ததன்ெப ைம தமிேய
                                           ெமாழியப் ெபற்ேறன். (282)
      
694  அண்ணல ந் தவ னி ர் த்தித  சிவஞான மளிக்க வல்ல,
      கண் தலான் றலங்கடமி லனந்தேகா  யினிெனா த லத்ைத ன்னித்,
      ண்ெணனவிங் குைரத்திெயனப் கன்றனீ ராத னாற் சுரர்கள் ேபாற் ,
      ெமண்ணாிய கழ்க்கூவ மாநகைரக் கு வ ளா யம்பி ேனனால். (284)
      
695  இக்காைத தைனெயா க்காற் கன்ற ள வினவினவ ாிைசகூர் வண் ,
      க்கா  நளினமலர்ப் ங்கவனா குவாி க்காற் க ற் ேகட்பின்,
      ைமக்காாி னிகர்நிறத்த கமலவிழிப் வியளந்த மாய னாவர்,
      க்காலவ் வைக ாியி ெனைனயா ங் கயிைலமைல தல்வ னாவார். (285)
      
696  ப திறி க் கூவ ரா ணத்திைனேயா தி பவர்க்கும் பயன்ேகட் ேபார்க்குங்,
      க பல விலங்குநவக் கிரகாதி யாலைண ங் க ய வின்னன்,
      மிைல யவமரணந் ற்கன  மி பிணிகண் ற்  மின்றா,
      ெம பவர் விைனயைனத்  நமன்கணக்கர் தமேதட்  ென தி டாேர. (286)
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697  இக்கைதைய யன்பிெனா  ப ப்பவர்க ள ம்பயன்ேகட் ேவார் ேமன்ைம,
      மக்கடைம யிர்த்தி வ ெரன்ெறன்  ெமாழியாத வாழ்  ேசர்வர்,
      மிக்கெப ஞ் சித்திகேளா ாி நான்கு மைடவர்மனம் விைழந்த ெவல்லா,
      மக்கணேம ெப குவாீ ேர லகு தனி மவர்க் காிய தின்ேற. (287)
      
698  தீங்கிறி ச் சினகரேம தவர்மடேம யறந்திறம்பாத் திக  மில்ேல,
      ேயாங்குமைலக் கடேமநன் னதிக்கைரேய ெய மிவற்  ெளான்றின் மிக்க;
      ங்க மண் டபமியற்றி யதி ந்  தி க்கூவப் ராணந் தன்ைனத்,
      ேதங்கம  மலர் ைகெயாண் சுடர்ெகா  
                                 சைனயியங்கள் சிலம்பச் ெசய்ேத. (288)
      
699 ஓதி க ேவாதி நாட் ெடாடங்கிநால் வைக ண்  ேயா  மன்ன,
      மாதவ க் கி க  நாளிற் ப த்தவர்கண் மலர்ப்ெபாற் றாளி,
      னாதர  ெகா பரம சிவெனனேவ வந்தைனெசய் த ைவ ேயா ந்,
      தீதிலணி விைளநிலம்பாற் பசுவிைவக ளளித்தி க சிறக்கப் பின்னர். (289)
      
700  ெபாய்யின்மைற கழ்தி விற் ேகாலநாய கர்ப் க ம் ராண ேமா ,
      ய்யமன டன்ப த் ப் ெபா ள்விாிக்கும் ெபாிேயாைனத் ெதா  ேபாற்றி,
      ைவய த ர்திகளி னி த்தமிகு பல் யம்வான் மைழயி னார்ப்பச்
      ெசய்யநக ரலங்காித்  வலம்வ வித் திடல்ேவண் ந் திக  மன்பால். (290)
      
701  இந்தவைக ாிந்தி ேவார் பாவேகா  களகற்றி யிம்பர் தன்னிற்,
      ந்திவிைழ ெபா ளைனத்  மீந் தி  விற்ேகாலப் னித ர்த்தி,
      கந்தமல ரயன் தலாங் கட ளர்க்கு மாியபர கதி  நண்ணத்,
      தந்த ள்வ ெனன ைரத்தான் சூதமா  னிவென ந்த வத்தர் ேகாமான். (291)
      
702  சூத னி ைரத்தெமாழி ைநமிசமா வனத் ைற ந் ய ெநஞ்ச,
      மாதவர்க ளைனவ ங்ேகட் வந்தைனேயான் றைனவ த்தி வந்  கூவப்,
      ேபாதநகர் தனினாிய விற்ேகால நாயகைனப் ேபாற்றி ேமவி,
      தறி  வந்ததனான் லவி  ளகன் பர த்தி ேசர்ந்தார். (292)
      
703 ேவ .
      தீதி லாவிைற ெசங்ேகால் வழங்குக
      ேவத வாகம ெமய்ந்ெநறி ேயாங்குக
      ேபாத னாதிய ண்ணியர் மல்குக
      ேவா  வர்தம் ெமாண்டமிழ் வாழ்கேவ. (293)

      தா கன்வைதச்ச க்கம் ற்றிற் .
      ஆகச்ெசய் ள் - 703

      தி க்கூவப் ராணம் ற் ப்ெபற்ற .
      தி ச்சிற்றம்பலம்.
      சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் தி வ  வாழ்க.
      ற்றிற் .
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