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கச்சியப்ப சிவாச்சா யார் அருளிய கந்த புராணம்
5. ேதவ காண்டம்

1. திருப்பரங்குன்று ேசர் படலம் (1 - 35)

 1 இன்ன பண்பினாற் சிவனடி வழிபடல் இயற்றி
     அந்நி ைலக்கள நீங்கிேய அமரர்கண் முனிவர்
     தன்ன தாைனயந் தைலவர்கள் புைடதழஇீச் சாரப்
     ெபான்னின் மஞ்ைஞயின் எருத்தேமல் ெகாண்டனன் புனிதன். 1

2 சீர்தயங்கிய யூரேமல் அமர்தருஞ் ெசவ்ேவள்
சார்த லுற்றிடு மாலயன் மகபதி தம்ைம
ேநர்த லில்பைட வரீைர ேநாக்கிேய நீவிர்
ஊர்தி ேமலராய் வம்மின் நம்புைடெயன உைரத்தான். 2

3 ேவறு
மற்றது காைலயில் வண்டு ழாய்முடிக்
ெகாற்றவன் முதலிய குழுக்ெகா ேடவரும்
ெவற்றிெகாள் வரீமும் ேவறு தத்தமக்
குற்றிடும் ஊர்திேமல் ஒருங்குற் றணீ்டினார். 3

     
4 ஞாயிறு கறங்ெகன நணுகும் ெபான்முடிக்

ேகாயிலின் மருங்கினில் குழஇீக் குழஇீயிரண்
டாயிர ெவள்ளமாம் அடல்ெவம் பூதரும்
ஏெயன எழுந்தனர் எழுந்த பூழிேய. 4

5 மிக்குயர் அறிஞைர ேமவில் கீழ்ைமெசய்
மக்களு ேமல்ெநறி அைடதல் வாய்ைமேய
தக்கெதால் பூதர்கள் சரணந் ேதாய்தலில்
புக்கது ெபான்நகர் புவியும் பூழியாய். 5

6 அழற்றிய பல்கதிர் ஆத பத்திரம்
நிழற்றிய விண்ணளாய் நிமித்த ேகதனங்
குழற்றிய துைளவயிர் ேகாடு காகளம
மிழற்றிய ேக ைக மிகவும் ஆர்த்தேவ. 6

7 ேமக்குயர் வட்டமும் விளங்கு காம்புமாய்
நீக்கமில் கவிைககள் நிழற்றி மல்குவ
மாக்கிளர் பஃெறாைட வானக் கம்பலந்
தூக்கிய திறெனனத் ேதான்று கின்றேவ. 7

8 ேமற்றைல கடவிய ெவய்யன் ெவம்ைமயால்
ேநாற்றைல எய்திவான் உணங்க ேநான்றிைர
ஆற்றைல முயன்ெறன அனிக ேவைலயுட்
ேகாற்றைல அைசவெவண் ெகாடியின் கானேம. 8
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9 பாங்கைம பதைலேய முதல பல்லியம்
ஆங்ெகாலி வழங்குவ அவுணத் தீயைரத்
தாங்கிைன ெயன்றிைற தண்டஞ் ெசய்திட
வாங்கிய திைரக்கடல் வாய்விட் ெடாக்குமால். 9

10 காந்தளஞ் ெசன்னியன் கடவு மாமயில்
கூந்ெதாறுங் கூந்ெதாறுங் குைலந்து ப�றைலப்
பாந்தளங் கைசதலும் பசைல மூக்கினால்
ஆய்ந்திடு கின்றன அகிலங் குத்திேய.

      10
11 மூக்குைட அலகினால் முகிைலக் கீறிேய

ஊக்ெகாடு பரெலன உருமுப் பற்றுமால்
தீக்கிளர் வன்னேதார் ெசய்ய சூட்டுைடக்
கூக்குரல் வாரணங் ெகாடிய தாைகயால்.

      11
12 இந்நிகழ் வுற்றிட எழுந்த தாைனகள்

முன்னயல் கைடக்குைழ ெமாய்த்துச் ெசன்றிடப்
பன்னிரு ெமாய்ம்புைடப் பகவர் ேமலவன்
அந்நக ரத்தினும் அகன்று ேபாயினான். 12

13 ெபா யைர விளவுகால் புனிற்றுத் தீங்கனி
வருபயன் ெகாண்டுதாம் வறிது வழீ்த்ெதனக்
க யினம் பா டக் கணங்கள் ஆர்ப்பினால்
ெவருவின உணர்வில மயங்கி வழீ்ந்தேவ. 13

 
14 சாற்றிடில் தம்விைன தம்ைமச் சூழுமால்

ஆற்றலில் ெபற்றம தைலக்கும் வல்லியம்
மாற்றருந் துப்புைட வயவர் தாைனயுள்
ஏற்று  முரசினுக் கிைடந்த ழிந்தேவ. 14

15 குஞ்சரம் எறிந்திடுங் ெகாைலவல் ேகாள
எஞ்சலில் கயமுக  எண்ணில் பூதர்கள்
விஞ்சிய பிளிற்ெறாலி வினவி ெமய்பனித்
தஞ்சின நஞ்ெசழ அயர்ந்த ேதவர்ேபால். 15

16 உரங்குைற ேபாழ்தில்யார் ஒடுங்கல் இல்லவர்
வரங்குைற மான்முக வயவர் ஓைதயால்
கரங்குைற வின்றிநீள் கடுங்கண் யாளிேபாய்க்
குரங்குைற சூழலுட் குைலந்து புக்கேவ. 16

  
17 வைசபடு பா டம் வழுக்க லில்வைக

மிைசபடும் ஊற்றமாய் ேமற்ெகாண் டுற்றன
இைசபடு பா டம் இடிக்குங் ெகாட்பினால்
அைசபடு கின்றன அடுக்க லானேவ. 17
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18 உரகமும் மடங்கலும் ஒடுங்கி உட்கிேய
வைரகளின் முைழபுக வானத் தார்ப்பன
அ முக வரீர்தம் அரவத் தன்ைமயால்
இ வன புரள்வன எழிலி ேயெறலாம். 18

19 காட்டக எயினர்தங் கல்ெலன் சும்ைமயால்
கூட்டுைற புட்குலங் குைலவுற் றாெலனச்
சூட்டுைட வாரணந் ேதாைக ஆர்ப்பது
ேகட்டுளம் நடுங்கினர் கிேலசங் ெகாண்டுளார். 19

20 அரங்கு மதைலேமல் ஆடு நீர ன்
மரங்கைள அைலத்திடு கடுவன் மந்திகள்
கரங்குைல ேவாடுபற் காட்டி வாய்ெவரீஇ
இரங்கின ேசவலங் ெகாடியி டிப்பினால். 20

21 ஆரண முழங்ெகாலி அமரர் வாழ்த்ெதாலி
சீரண இயெவாலி ேசைனப் ேபெராலி
காரணம் இல்லவன் கடவு மாமயில்
வாரண ெவாலிகளான் மைறத லுற்றேவ. 21

22 இடனுறு குறிஞ்சியில் இைனய தன்ைமயால்
நடைவெகாள் ெபரும்பைட நடுவண் ஏகிேய
சுடர்ெபாழி ேவலினான் தூய கூடலின்
குடதிைச யமர்பரங் குன்ைற எய்தினான்.

      22
23 ஆவேதார் ெபாழுதினில் அங்கண் முன்னுைற

மூவிரு தவத்தரும் முள  யான்முதல்
கூவரும் எந்ைதைய இைறஞ்சி இவ்விைட
ேமவுதி சிறந்ததிவ் ெவற்ெபன் ேறாதினார். 23

24 என்றலும் முருகேவள் யாமும் இவ்வைரச்
ெசன்றிட நிைனந்தனம் அதைனச் ெசப்பினரீ்
நன்றும ெதண்ணமும் நமது சிந்ைதயும்
ஒன்றிய ேவெயன உவப்பிற் கூறினான்.

      24
25 ைமம்மைல துழனியும் வடிவும் ெபற்றுைடக்

ைகம்மைல ெபாழிதரு கடாங்ெகாள் சாரலின்
அம்மல ேயறினன் அமைல தன்ெனாரு
ெசம்மைல யாகிவந் துதித்த சிற்பரன். 25

26 வற்றருந் திைரக்கடல் வடாது மாதிரப்
ெபாற்ைறைய நுகர்ந்ெதனப் பூத ேசைனகள்
ெகாற்றவன் வருபரங் குன்றின் சாரைலச்
சுற்றிய மிைசயினுந் துவன்றிப் புக்கேவ. 26
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27 காைலயங் கதுதனிற் கடவுட் கம்மியன்
மாலுறு கி தனில் வரம்பில் வதீியுங்
ேகாலநற் ெறய்வதக் குலமுங் ேகாயிலுஞ்
ேசாைலயும் வாவியுந் துவன்ற நல்கினான். 27

28 அத்துைண எம்பிரான் அமரர் கம்மியன்
ைகத்ெதாழில் ேநாக்கிேய கருைண ெசய்துேபாய்ச்
சித்திர மறுகிைடச் ேசைன வரீைர
ைவத்தனன் மந்திர வைரப்ைப எய்தினான். 28

29 ஏயின மஞ்ைஞநின் றிழந்து நான்முகன்
மாயவன் மகபதி வயவர் மற்ைறேயார்
ஆயினர் புைடவர அைவயி னூடுேபாய்ச்
சீயெமல் லைணமிைசச் சிறப்பின் ைவகினான். 29

30 பரீஇயயல் வந்திடு பங்க யன்முதல்
மரீஇயினர் தைமெயலாம் வயின்வ யின்ெறாறும்
ஒரீயினன் அமரைர ஒல்ைல ேயவினான்
ெபாரீஇயினர் இல்லேதார் புனித ேமைலேயான். 30

31 குலக்கி ெபாருவிய குறளின் ேவந்தரும்
ெவலற்கருந் திறலுைட வரீ ெமாய்ம்பனும்
இலக்கரும் எண்மரும் யாரும் எந்ைததன்
மலர்க்கழல் ெதாழுதனர் மருங்கின் ஈண்டினார். 31

32 ஏவலின் இயன்றனர் இைனய  நின்றிட
மூவிரு பராசர முனிசி றார்களுஞ
ேசவைல யுய ய ேதவ நாயகன்
பூவடி அருச்சைன பு ந்து ேபாற்றினார். 32

33 வழிபடு புதல்வர்கள் வழுத்தி நின்றுழ
உழுவலன் ேபாடுகண் ேணாடிச் ெசஞ்சைடக்
குழவிெவண் பிைறயினான் கூறுந் ெதால்லருள்
முழுவதும் நிைனந்தனன் முற்று ணர்ந்துளான். 33

34 சலம்பு  யும்பரா சரென னும்முனி
குலம்பு  தவெமனுங் குமரர் ேதர்வுறப்
புலம்பு  ேபாதகப் ெபாருண்ைம யாைவயும்
நலம்பு  குமரேவள் நவின்று ைவகினான். 34

35 ெபாருவரு மேகந்தர புரத்ைத நீங்கிேய
தரணியில் வந்தவா சாற்றி னாம்இனிப்
ெபருைமெகாள் இந்திரன் ெபண்ைண எம்பிரான்
திருமணஞ் ெசய்திடுஞ் ெசய்ைக ெசப்புவாம். 35

ஆகத் திருவிருத்தம் - 35
      ---------
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2. ெதய்வயாைனயம்ைம திருமணப் படலம் (36 - 303)

36 காய்ந்திடு தம்பைக கடந்து ெபான்னகர்
ேவந்தியல் முைறயருள் ேவற்ைக வரீற்குக்
கூந்தலஞ் சிறுபுறக் குஞ்ச ரத்தைன
ஈந்திட மகபதி இதயத் ெதண்ணினான். 1

      
37 விருத்த மதாகும்இவ் விைழைவ இந்திரன்

திருத்தகு மாலயன் ேதவர் ேதர்வுற
உைரத்தனன் வினவலும் உவைக ெபற்றுநின்
கருத்துநன் றாெலனக் கழறல் ேமயினார். 2

      
38 பன்னிரு ெமாய்ம்புைடப் பகவன் பாற்படப்

பின்னலஞ் க முழற் பிடியும் ெமாய்ைகவாய்
முன்னுற அருந்தவம் முயன்று ைவத்தனன்
இன்னுழி அதன்பயன் எய்திற் ேறெகாலாம். 3

      
39 கயலுறழ் விழியுைடக் கடவுள் யாைனைய

வியல்வைர எறிந்திடு ேவற்ைக அண்ணலுக்
கியல்புளி வதுைவயால் ஈதற் கிவ்விைட
முயலுதி கடிெதன ெமாழிந்து ைவகினான். 4

      
40 மற்றது ேபாழ்தினின் மகத்தின் ெசம்மேலார்

ஒற்றைன ேநாக்கிேய ஒல்ைல ேமருவாம்
ெபாற்ைறயின் மைனவிையப் புதல்வி தன்னுடன்
இற்ைறயில் விளித்தைன ஏகுநீ என்றான். 5

      
41 என்றலுந் தூதுவன் இைசந்து ேமருவிற்

ெசன்றனன் புேலாமைசத் ெத ைவ முன்புேபாய்
நின்றனன் வணங்கினன் நினது சிந்ைதேபால்
ஒன்றிய ேகெளன உைரத்தல் ேமயினான். 6

42 மாண்டனன் ெவய்யசூர் மதைல தன்ெனாடு
ேசண்ெடாடர் அமரருஞ் சிைறயின் நீங்கினார்
ஆண்டைல உயர்த்தவன் அனிகந் தன்ெனாடு
மீண்டனன் திருப்பரங் குன்ற ேமயினான். 7

      
43 நின்றிட அைனயது நினது நாயகன்

உன்றைன மகெளாடும் ஒல்ைல யிற்பரங்
குன்றிைட இருக்ைகயிற் ெகாண்டு ெசல்ெகனா
இன்ெறைன விடுத்தனன் ஏகுநீ ெயன்றான். 8
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44 அம்ெமாழி வினவலும் அணங்கின் நல்லவள்
விம்மித முற்றனள் விழுமம் நீங்கினாள்
எம்ைமயும் இல்லேதார் இன்பம் எய்தினாள்
ெகாம்ெமன எழுந்தனன் கும  தன்ெனாடும். 9

      
45 புைடயுற வணங்கினர் ேபாற்றி ேமருவின்

இைடயுறு புேலாமைர ஏம மாகிேய
அடலயி ராவத் வாைன ேமற்ெகாடு
மடமகள் தன்ெனாடும் வானத் ேதகினாள். 10

      
46 ெபாருப்பினுள் ேமலதாய்ப் புவியிற் ேபர்ெபறுந்

திருப்பரங் குன்றிைடச் ெசன்று ேதவர்ேகான்
இருப்பேதார் மந்திரத் ெதய்தி ைவகினாள்
மருப்பிரண் டுைடயேதார் வார ணத்துடன். 11

      
47 உைரயுமவ் ெவல்ைலயின் உயர்ம ேகந்திரச்

சிைறயினும் அகன்றிடு ெதய்வத் ைதயலார்
இைறவிையப் ெபற்றன மியாமுய்க் ேதாெமனா
முைறமுைற வணங்கினா� முகிழ்த்த ைகயினார். 12

      
48 ேசணுறும் எழிலிவாய் திறந்த மின்னுைவக்

காணுறு கின்றேதார் கலாப மஞ்ைஞேபால்
மாணுறு புேலாமைச வரலும் மாதரார்
ஏணுறு கின்றனர் ஏமம் ெபற்றனர். 13

      
49 கண்டனள் மதைலையக் கருைண யால்தழஇீக்

ெகாண்டனன் மகிழ்ந்தனள் ெகாங்ைக பாலுக
விண்டனள் கவற்சிைய ெவறுைம யுற்றுேளார்
பண்டுள ெபருநிதி பைடத்த பான்ைமேபால். 14

50 ஆடுறு பசியிேனார் ஆக்கங் கண்டுழி
நீடுறும் உவைகயான் நிைற ெபற்ெறன
மாடுறு புலாமைச வடிவங் காண்டலு
கூடினர் தன்ைமயுங் கு சில் எய்தினான். 15

51 ேவறு
அப்ேபாது வாேனார் குழுேவா டயிராணி ேகள்வன்
ெசப்ேபாது ெகாங்ைக மகமூஉ மணஞ்ெசப்பல் முன்னி
ஒப்ேபாதும் நீர்ைம யிலதாம் ஒருவன் கழற்ேக
ைகப்ேபாது தூவிப் பணிந்ேதத்திக் கழறல் உற்றான்.  
(% ஓது - உவமவுருபு.) 16

52 கன்னின்ற ெமாய்ம்பின் அவுணக்கைள கட்டல் ெசய்தாய்
 இந்நின்ற ேதவர் சிைறமீட்டைன என்ற னக்கு

இன்னின்ற ெதால்சீர் பு ந்தாயது முற்றும் நாடிச்
ெசய்ந்நன்றி யாகச் சிறிேயன்ெசயத் தக்க துண்ேடா. 17
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53 முந்ேததமி ேயன்ெபறு மங்ைகயிம் ெமாய்வ ைரக்கண்

வந்ேத யமர்வாள் அவள்தன்ைன வதுைவ ெசய்து
கந்ேத புைரநின் ெபருந்ேதாளிற் கலத்தி யாங்கள்
உய்ந்ேத பிறவிப் பயன்ெபற்றனம் ஓங்க ெவன்றான். 18

      
54 என்னுந் துைணயில் அமேரசைன எந்ைத ேநாக்கி

அந்நங்க் தானும் மிகேநாற்றனள் ஆத லால்நீ
முன்னும் படிேய மணநாைள முடித்தும் என்னத்
தன்னுங் கடந்த மகிழ்ெவய்தித் தருக்கி நின்றான். 19

55 வடிக்ெகாண்ட ஔ�ேவற் பைடநம்பிதன் வார்க ழற்கால்
முடிக்ெகாண் டடிேயஞ் சிறந்ேதங்கள் முதல்வ என்னாக்
கடிக்ெகாண்ேட வாய்தற் புைடவந்து கணிப்பில் காதம்
ெநாடிக்ெகாண்ட ேபாழ்திற் படர்தூதைர ேநாக்கி னானால். 20

      
56 முன்னாகி யுள்ள பலதூதர் முகத்ைத ேநாக்க

அன்னார் எவரும் ெதாழுேதெபான் னடிவ ணங்கி
எந்நாயக ேனதமி ேயஞ்ெசய்வ ெதன்ெகா ெலன்னப்
ெபான்னா டுைடயான் இ�ெதான்று புகல லுற்றான். 21

      
57 மூவர்க்குள் ேமேலான் கி ேசர் முசுகுந் தனாதக்

காவற் கடவுள் தைலவர்க்கும் ககன ேமவும்
ேதவர்க்கும் ஏைனத் திைசேயார்க்கும் முனிவ ராேயார்
ஏவர்க்கும் எந்ைத மணநாைள எனச்ெசால் வரீால். 22

      
58 கந்தக் கடவுள் மணத்தன்ைம கழறி வல்ேல

இந்தப் ெபாருப்பி னிைடயாவரும் ஈண்டும் வண்ணம்
தந்திட் டிடுங்கள் எனவாசவன் சாற்ற ேலாடும்
அந்தக் கணத்தில் ெதாழுெதாற்றர் அகன்று ேபானார். 23

59 ேவறு
ேபானெபாழு திற்புலவர் ெசம்மல் புலன்மிக்க
வானவர்கள் கம்மியைன வல்ைலயில் விளித்துக்
கானமர் கடம்புபுைன காைளதன் மணத்துக்
கானெசயல் முற்றுற அைமத்தியிவண் என்றான். 24

      
60 புலவன துளங்ெகாடு ெபாருப்பின் ஒருசா ன்

நிலமிைச வைரப்பகல் நிதிக்ெகாடு விதித்துக்
குலமணி குயிற்றிநனி ேகாலம தியற்றி
வலனுயர் சிறப்பிெனாரு மண்டபம் அைமத்தான். 25

      
61 ேமைலநில முற்றுற விதானவைக ேபாக்கி

மாைலெயாடு பல்கவ  வான்றுகில்கள் தூக்கி
ஆலய நனந்தைலயில் ஆறுமுகன் ைவக
நூலின்முைற நாடிெயாரு ேநான்தவி சைமத்தான். 26
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62 ேவதெநறி தந்திடு விசாகன் அயல்வந்த

மாதவன் வி ஞ்சன்முதல் வானவர்கள் யாரும்
ஏதிலரும் ைவகஇயல் கின்ற இைடேதாறும்
ஆதனம் வரம்பில அைமத்தனன் இைமப்பில். 27

      
63 மன்றல்பயில் கின்றவது ைவக்களன் மருங்கில்

குன்றுபுைர பல்சிகர ேகாபுரம் வகுத்தான்
அன்றிமணி மண்டபம் அளப்பில் அைமத்தான்
இன்றியைம யாப்ெபாதுவும் எண்ணில இைழத்தான். 28

      
64 காலம்வைர யாதுகரு துற்ற ெபாழுெதல்லாம்

சாலெவவர் கண்ணுநனி தம்பயன் வழங்குஞ்
ேசாைலமலர் வாவிகள் சுைனத்ெதாைக ெதாகுத்தான்
ஏலும்வது ைவக்கு ய ஏனவும் அளித்தான். 29

      
65 அவ்வைக ெயலாம்புலவன் அங்ஙனம் வகுப்பச்

ெசவ்விது ெத ந்துவைக ெசய்தமரர் ெசம்மல்
ெமய்வதுைவ யாற்றும் வழேவண்டு கரணங்கள்
எவ்ெவைவயும் அங்கெணார் இைமப்பில் வருவித்தான். 30

      
66 ேதவர்முதல் வன்தனது ெசய்ைக இதுநிற்க

ஏவலர் இைசத்திடலும் இவ்வதுைவ காணக்
ேகாவியல் பு ந்தமுசு குந்தெனனும் ேநமிக்
காவலன் வரும்ப சு கட்டுைரெசய் கிற்பாம். 31

      
67 கல்லருவி தூங்கு கயிைலப்ெபாழி லின்ேமனாள்

அல்லுறழ் மிடற்றவனும் அம்பிைகயு மாக
னுல்ைலயின் மகிழ்ச்சிெயா டிருப்பமுசு ஈட்டம்
வில்லுவ மரந்ெதாறும் வியன்சிைனயில் உற்ற. 32

      
68 முற்றுணர் கருத்தின்முனி ேவார்கள்என முள்காந்

துற்றிடு முசுக்கைலயுள் ஒன்றிருவர் மீது
மற்ெறாரு வில்வத்திைல வரம்பில பறித்துத்
துற்றிடுவ ெதன்னநனி தூர்த்துளைத யன்ேற. 33

      
69 தூர்த்தெதாரு காைலதனிற் சுந்த ெபா ருளாய்ச்

சீர்த்திடலும் ஆங்கவள் ெசயற்ைகதைன அண்ணல்
பார்த்துநைம ஈண்டுவழி பட்டுளது தன்ைன
ேவர்த்திடுவ ெதன்னிது விடுத்தியினி என்றான். 34

70 என்றிடலும் அம்பிைக இகற்சின மிலாளாய்
நன்றருள் பு ந்திடலும் ஞானவடி வாேனான்
வன்றிறல் முசுக்கைல மனத்திருள் அகற்றி
ஒன்றியமர் வாலுணர் ெவாருங்குதவி னானால். 35
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71 ெமய்யுணர்வு ேசர்தலும் வியன்சிைன யின்நின்றும்
ஒய்ெயன இழிந்துமுசு உட்குவர ெலய்தி
ஐயைனயும் ஆய்தைனயும் ஆர்வெமாடு தாழ்ந்து
ெபாய்யடிய ேனன்பிைழ ெபாறுத்திர்என ேலாடும். 36

      
72 பிைழயிெதன அச்செமாடு ேபசல்எைம ஈண்ேட

விழுமியெதார் கூவிைளயின் ெமல்லிைலகள் இட்டு
வழிபடல் பு ந்தைன மனுக்குலம் உதித்து
முழுதுலைக யாளுெகன முன்னவன் ெமாழிந்தான். 37

73 ேவறு
அம்ெமாழி ேதர்தலும் ஆயெதார் கள்வன்
ைகம்மிக லுற்ற கலங்கஞர் எய்தி
விம்மி இரங்கி விதிர்ப்ெபா ெடழுந்ேத
எம்மிைற வற்ெறாழு திவ்விைவ ெசப்பும். 38

      
74 நுங்கைள ைவகலும் ேநாக்கி உவப்பாய்

இங்குைற கின்ற திகந்து நிலம்ேபாய்
மங்குறு ெசல்வ வைலப்படு ேவேனல்
எங்கள் பிரான்பிைன எங்ஙனம் உய்ேகன். 39

      
75 என்னலும் அன்னைத எம்மிைற ேகளா

நின்னுளம் நன்று நிலத்திைட ைவகிப்
பின்னிவண் மீள்குதி ேபதுறல் எய்தி
முன்னைல யாதும் முசுக்கைல என்றான். 40

      
76 ெபாய்ம்மைற யான புலாலுடல் ேபாற்றி

அம்ைமயில் வாழ்விைட அற்ற முறாேம
இம்முக ேனாடுற எற்கருள் என்னா
ெமய்ம்முசு வின்கைல ேவண்டிய தன்ேற. 41

      
77 அற்றமில் அவ்வரம் ஐயன் அளிக்கப்

ெபற்றருள் ெகாண்டு ெபருங்கயி லாயப்
ெபாற்ைற யகன்று ெபாருக்ெகன இம்பர்
மற்ெறாரு கணத்தினில் வந்தது மன்ேனா. 42

      
78 ஆரஞர் மூழ்கியும் ஆக்கம் இழந்தும்

வா சு சுருங்கியும் வாய்ைம நிறுத்தித்
தாரணி யாள்அ ச் சந்திரன் என்ேபான்
ஓர்மரு மான்என ேவயுதித் தன்ேற. 43

      
79 மாமுக ேமமுசு மற்றுள ெவல்லாங்

காம ல் ஏர் தரு காட்சிய தாகிக்
ேகாமுைற ேசர்முசு குந்தன் எனாேவார்
நாம இயற்ெபயர் நண்ணிய தன்ேற. 44
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80 ஆய வழிப்படும் அம்முசு குந்தன்
தூய ெபாலன்முடி ெதான்முைற சூடி
மாயிரு ஞால வளாகம துள்ள
ேதய ெமலாெமார் *ெசகிற்ெகாடு காத்தான்.
(% ெசகில் - ேதாள்ேமல்.) 45

      
81 ஓவறு சீர்க்கரு வூ ைட ேமவிக்

ேகாவியல் ஓம்புறு ெகாள்ைக யனாகித்
ேதவைர ஏவல்ெகாள் சீர்ெகழு சூரன்
காவலின் ஆைண கடக்கலன் உற்றான். 46

82 ெசாற்றிறல் ேமதகு சூெரனும் ெவய்ேயான்
உற்றிடும் ைவப்பினில் ஓ ைட தன்னில்
மற்ெறார் இளம்பிைற ைவகிய வாேபால்
ெகாற்றவ னாம்முசு குந்தன் இருந்தான். 47

83 சூரைன எந்ைத ெதாைலத்தது ேகளா
ஆரஞர் நீங்கி அருஞ்சிைற ெபற்ற
ேமருவ ெதன்ன வியன்மிடல் ெபற்றுச்
சீ ைற மாட்சி ெசலுத்தி அமர்ந்தான். 48

84 ேவறு
அமரும் எல்ைலயின் அரசன் முன்னேர
இைமய வர்க்கிைற ஏவு தூதர்ேபாய்க்
கமல மன்னெபாற் கழல்கள் வாழ்த்திேய
தமது வன்ைமயாற் சாற்றல் ேமயினார். 49

85 உனது நண்பனான் உறுபு ரந்தரன்
தனது தூதர்யாம் தாவில் சீர்ெபறஇீ
நினது சுற்றமும் நீயும் வாழிேகள்
இனிது மங்கலம் இைசப்ப எய்திேனம். 50

86 அடாத தீைமெசய் தமரர் தஞ்சிைற
விடாத சூரைன வடீ்டி ேவலவன்
வடாது பூமி�ய் வந்து கூடலின்
குடாது ேசர்பரங் குன்றில் ைவகினான். 51

87 ெகாற்ற ேவற்பைடக் குமரற் கிந்திரன்
ெதற்ெற னத்தருந் ெதய்வ யாைனைய
இற்ைற ெசன்றபின் ஈகின் றானிது
ெசாற்றி டும்படி தூண்டி னாெனைம. 52

88 மாறி லாதஅவ் வதுைவ காணநீ
ஈறில் ேசைனேயா ெடழுந்து ெதன்றமிழ்க்
கூறு சீர்ப்பரங் குன்றந் தன்னிைடச்
ேசறி யாெலனாச் சிலதர் ஓதினார். 53
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89 ஓத அன்னவன் உவைக சிந்ைதயின்
மீது ெபாங்குற ெமய்ப னித்ெதழஇீத்
தூத ைரத்தழஇீச் ேசாப னம்மிதற்
ேகது மல்ைலயால் ஈவு மாெறன்றான். 54

90 ஈண்ைட மாநிதி யாவும் நல்குேகா
காண்ட குங்குைட கவ  நல்குேகா
ஆண்டி ருந்தஎன் அரசு நல்குேகா
ேவண்டு கின்றெதன் விளம்பு வரீ்என்றான். 55

91 ேகாதில் சீர்முசு குந்தன் இந்தவா
ேறாதும் எல்ைலயில் உவைக யுற்றவன்
ஆத ரத்தின தளைவ ேநாக்கிேய
தூத ராயிேனார் வியந்து ெசால்லுவார். 56

92 ெசால்வி ைனப்படுந் தூதர்க் கிவ்ெவலாம்
ஒல்வ தன்றிைவ உதவிற் ெறாக்குமால்
வல்வி ைரந்துநீ வாச வன்முனஞ்
ெசல்வ ேதெயனச் ெசப்பிப் ேபாயினார். 57

93 ேபாய தூதுவர் புவியின் மன்னவர்
ஆயி ேனார்க்ெகலாம் ஆறு மாமுகச்
ேசய வன்மணஞ் ெசப்பி மாதிரம்
ஏயி ேனார்க்கும்இங் கிதுவி ளம்பினார். 58

94 அகல்வி சும்பிைட அல்க லும்படர்
பகல வன்முதற் பகவர் யாவர்க்கும்
இகலின் மாதவர் எவர்க்கும் இச்ெசயல்
விகல மின்றிேய விளம்பி ேயகினர். 59

95 ேவறு
ஆய காைலயின் முசுகுந்தன் அப்பதி தன்னில்
ேமயி னார்களுந் தன்ெபருஞ் ேசைனயும் ேவற்ைக
நாய கன்மணங் காணிய முன்னேர நடப்பான்
பாய்ம தக்க  மிைசமுர சைறந்திடப் பணித்தான். 60

96 அந்த நீர்ைமைய வள்ளுவன் அகன்கரு வூ ல்
தந்தி யின்மிைச ஏறிேய தனிமுர சைறந்து
முந்து சீர்க் கமலாலயத் தரன்விழா ெமாழிந்ேத
இந்தி ரன்தி ந் திடுதல்ேபால் தி ந்தனன் இைசத்தான். 61

97 ேவறு
ஆனேதார் ெபாழுதில் அந்நக ன் மாக்களுஞ்
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ேசைனயின் ெவௗ�ளமுந் திைசக ளின்புறம்
ேபானேதார் ெபரும்புறப் புண க் ேககுறும்
ஏைனய கடெலன எழுத லுற்றேவ. 62

98 எண்டிைச யாறறுவ இபங்கள் ஆதலின்
அண்டமுந் தாங்குவான அயன்ப ைடத்ெதன
விண்ெடாட நின்றிடும் ேவழம் எண்ணில
ெகாண்டல்கள் சூழேபாற் குலவச் ெசன்றேவ. 63

99 வால்கிளர் கற்ைறயும் மதர்ைவ ேநாக்கமும்
பால்கிளர் ெசவிகளும் பழிப்பில் ெசன்னியுங்
கால்கிளர் ெசலவுமாய்க் கால்கள் ெசன்ெறன
ேமல்கிளர் புரவியின் ெவௗ�ளஞ் ெசன்றேவ. 64

100 ஐயிரு திைசயினும் அணிந்து ெசல்வன
ெகாய்யுைள வயப்ப க் குழாங்கள் பூண்டன
ெவய்யவர் உதித்ெதன விளங்கு காட்சிய
ைவயெமண் ணில்லன ைவயம் ேபாந்தேவ. 65

101 வலிபுணர் யாக்ைகயர் வயங்ெகாள் வாைகயர்
ெகாைலெகழு பல்பைடக் கூட்டுண் வாட்ைகய
புலியுறழ் மானவப் ெபாருந ராயினார்
தைலவர்கள் தம்ெமாடு தழுவிப் ேபாயினார். 66

102 அடல்வலி மானவர் அங்ைக ஏந்திய
பைடவைக மின்னுவ பல்லி யங்களும்
இடிெயாலி காட்டுவ ஈண்டு தாைனயுட்
ெகாடிநிைர விசும்புேதாய் ெகாண்டல் ஆயேவ. 67

103 தாளுறு கழலினர் சரம்ெபய் தூணியர்
ேதாளுறு வில்லினர் ெதாைடயற் குஞ்சியர்
வாளுறு தடங்கணார் மருங்கு மன்மத
ேவெளன ஒருசில வரீர் ஏகினார். 68

104 கறுத்திடுபல ைகவாட் ைகயர் சாலிைக
ெபாறுத்திடு ெமய்யின ராகிப் ேபாகுவார்
மறுத்தவிர் மதிமுக மாதர் நாட்டேவல்
ஒறுத்திடு நம்ைமெயன் றுன்னினரீ ேகாேலா. 69

105 அைடந்திடு துன்ெபலாம் ஆற்றி யம்புவி
மடந்ைதமுன் ெசய்திடு மாத வத்தினால்
ெதாடர்ந்திடு பிடியினந் ெதாைலயப் பூமிைச
நடந்தனர் வரம்பிலா நைகெமன் ெகாம்பனார். 70

106 ஏரகல் மணந்தனக் ெகய்தும் ஆைசயால்
வாரக முைலயுைட மடந்ைத மார்பலர்
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பாரக மலிதரப் பரவிப் ேபாயினார்
தாரைக விண்ெணறி படருந் தன்ைமேபால். 71

107 இைடயிைட கால்களும் யாறுஞ் ேசர்தலின்
படிமிைச நடந்திடு பாைவ மார்கைள
விடைலகள் ஏந்திேய ெமல்ல ஏகினார்
கடலினும் ெப யதாங் காம மூழ்குவார். 72

108 தந்தி களின்மிைசத் ைதய லாருடன்
ைமந்தர்க ெளகினார் மாநி லந்தனில்
அந்தமில் சீரயி ராணி தன்ெனாடும்
இந்தி  ேபாவேதார் இயற்ைக ேபாலேவ. 73

109 அதிர்குரல் ேத களில் அ ைவ மாருடன்
கதுெமனப் ேபாயினர் கணிப்பில் காைளயர்
மதிமுகத் தாருடன் வரம்பில் ெவய்யவர்
முதுவைரச் சிகரேமல் முடுகிச் ெசன்ெறன. 74

110 கூற்றிைன ெவன்றிடுங் ெகாைலக்க ணார்சிலர்
ஏற்றமில் பிடிமிைச ஏறிப் ேபாந்தனர்
ஆற்றல தின்ைமயால் அவர்ந ைடக்குமுன்
ேதாற்றன நாணிேய சுமத்தல் ேபான்றேவ. 75

111 காமரு ெகாங்ைகயாற் க ம ருப்பிைன
ஏமுற ெவன்றுளார் யாைனக் ேகாடுகள்
மாமருங் கைடதலும் மருண்டங் ேகாடினார்
தாமுதற் ெசய்விைன தம்ைமச் சூழ்ந்ெதன. 76

112 வி தரு ேசைனயில் விண்ணிற் பாய்தரு
ப களின் மடந்ைதயர் பலரங் ேககினார்
கைரயறும்அமரர்கள் கைடந்த பாற்கடல்
திைரதனில் வருபல திருைவப் ேபாலேவ. 77

113 ேமகம துற்றிடு மின்னின் மீமிைசப்
ேபாகிய சிைலெயாடும் ேபாந்த தன்ைமேபால்
பாகிைன யன்னெசாற் பாைவ மா�நர
வாகனம் அைவகளின் மருவி ேயகினார். 78

114 அவிைகயில் முழுமதி அளிப்பப் பல்ெபாறி
குவிைகயி லம்புயங் குலவிச் ெசன்ெறனக்
கவிைகயி லாதபங் கரப்ப மூடுெபாற்
சிவிைகயி ேலகினார் ெத ைவ மார்சிலர். 79

115 ேவறு
பரதனங் கவரும் அல்குற் பரத்ைதயர் தம்ைமப் பாரா
விரதநன் முனிவர் தாமும் ேவதியர் பலரும் ஈண்டிச்
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சுரதநண் புைடய ராகுங் கணிைகயர் ேதாளால் தாளால்
உரதனந் தன்னால் தாக்க உைளந்துைளந் ெதாதுங்கிப் ேபானார். 80

116 ேவண்டிய மாற்றங் ெகாள்ளாள் ெவகுண்டுெசன் றிடுவாள் முன்னம்
ஆண்ெடாரு மதமால் யாைன அடர்த்துவந் திடலும் அஞ்சிப்
பூண்டிடு புலவி நீங்கிக் கணவைனப் புல்லிக் ெகாண்டாள்
தூண்டரு ேதாளி னானும் இபத்திைனத் ெதாழுது நின்றான். 81

117 கூமருங் கலாப மஞ்ைஞ இனெமனச் ெசல்லு மாதர்
மாமருங் கிறுங்ெகால் இற்றால் மதன்அர சிறக்கும் என்ேற.
காமருங் கவற்சி ெகாள்ளக் கரத்தினால் அவைரப் புல்லித்
தாமருங் காகப் ேபானார் தார்முடி இைளய ராேனார். 82

118 கணவன்தன் பிைழைய உன்னிக் கனன்றிடுங் கணவன் ேதாைள
அைணவுறா நீர்ைம உன்னி மகிழ்ந்திடும் இவ்வா றாகிப்
மணவிைன தன்ைன உன்னி மகிழ்ந்திடும் இவ்வா றாகிப்
புணர்கயிற் றூசல் ேபாலும் புந்திெகாண் ெடாருத்தி ேபானாள். 83

119 ைகயிலார் ைககள் ெபற்றும் காலிலார் கால்கள் ெபற்றும்
ெமாய்யிலார் ெமாய்கள் ெபற்றும் மூங்ைககள் ெமாழிையப் ெபற்றும்
ைமயல்ேசர் குருட ராேனார் வாள்விழி ெபற்றுஞ் ெசன்றார்
ஐயன்ேமல் உள்ளம் ைவத்தார்க் கைனயேதா அ து மாேதா. 84

120 விடந்தரு ேவற்கண் நல்லாள் ெவௗ�ப்படு ெகாங்ைக தன்ைனப்
படந்தனில் மைறத்த ேலாடும் பாங்கிேலார் காைள பாராத்
ெதாடர்ந்தனன் அவள்பின் ேபானான் துைணமுைலப் படத்திற் சிக்கிக்
கிடந்ததன் மதிைய மீட்கக் கிேலசேமா ேடகு வான்ேபால். 85

121 ெநய்தலுங் கமலப் ேபாதும் நீலமும் ெநடுநீர்ப் ெபாய்ைக
ெகாய்தனர் குமர ராேனார் ெகாடுங்குைழ மடந்ைத மார்தங்
ைகதனிற் ெகாடுத்துச் ெசல்வார் கன்னிமீர் இைவேயா நுங்கண்
ைமதிகழ் விழிக்குத் ேதாற்ற மலெரனக் காட்டு வார்ேபால். 86

122 அ சன ேமனி நல்லாள் அணிதுகில் அைசவின் சீரால்
க சனம்% அன்ன ெகாங்ைக காண்டலுந் தளர்ந்ேதார் காைள
ெத சனந் தன்னில் ஈெதன் சிந்ைதையப் பிணித்த ெதன்றால்
ப சனந் தனில்என் னாேமா என்றுயிர் பைதத்து நின்றான்.
(% க சனம் - யாைனக்ேகாடு.)

87
123 கற்பக வல்லி அன்னாள் ஒருத்திதன் காதல் மூழ்கி

அற்பகல் ஏவல் ெசய்வான் ஆங்கவள் ெசல்லும் ேபாதில்
ெபாற்புறு படாத்தின் நீங்கிப் பூண்முைல சிறிது ேதான்றப்
பற்பகல் ேநாற்று ேவண்டும் ப சில்ெபற் றாைர ஒத்தான். 88

124 ஒப்பிலா ஒருேவற் காைள ஒளிெளயிற் றூறு தாங்கித்
துப்புறு பவளச் ெசவ்வாய் திறக்கலள் ெசால்லும் ஆடாள்
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அப்படி ஒருத்தி ெசல்ல அநங்கேவள் அமுதம் ைவத்த
ெசப்பினிற் குறியுண் டாங்ெகால் திறக்கலீர் சிறிது ெமன்றான். 89

125 புைடதனில் ஒருத்தல் புல்லப் ேபாவேதார் பிடியின் ேமவும்
மடவரல் ெவருவ ேலாடும் மற்றது கண்ேடார் வள்ளல்
இைடயகல் ேதரும் மாவும் யாைனயும் பைடயுங் ெகாண்டீர்
கடக  ஒன்றற் கஞ்சுங் காரணம் யாேதா என்றான். 90

126 ஆழியில் அமுதம் ெபாங்கி அைலெயறிந் ெதாழுகிற் ெறன்ன
ஏழிைச நரம்பு ெகாண்ட மகரயாழ் இைசயப் பண்ணி
ேவழமுந் ேதரும் ஊர்ந்து விறலிய ேராடு பாணர்
நீழலும் பருந்து ெமன்ன ெநறிப்பட இைசத்துப் ேபானார். 91

127 ெவங்க  நுதலில் அப்பும் வரீசிந் துரம்வில் வசீ
மங்ைகயர் ைமந்தர் பூணும் பைடகளும் வயங்க மாேட
ெதாங்கலுங் கவிைகக் காடுந் துவசமும் இருைளச் ெசய்யக்
கங்குலும் பகலும் மாைலக் காலமும் ேபாலு மாேதா. 92

128 ெகாக்கைர படகம் ேப  குடமுழாக் ெகாம்பு காளந்
தக்ைகதண் ணுைமத டா  சல்ல  நிசாளந் தாளம்
ெமய்க்குழல் துடிேய பம்ைப ேவறுபல் லியமுந் தாங்கி
ைமக்கடல் வாய்விட் ெடன்ன வரம்பிேலார் இயம்பிப் ேபானா�. 93

129 ஆரண முனிவர் தாமும் அமரரும் அகல்வான் ெசல்வார்
சீரணி முசுகுந் தன்ேமல் திருமலர் சிதற லுற்றரீ
காரண மில்லா வள்ளல் கடிமணந் தாமுங் காண்பான்
தாரணி தன்னிற் ெசல்லுந் தாரகா கணங்ெகா ெலன்ன. 94

130 இன்னன சனங்கள் ஈண்டி எங்குமாய் ஏகும் எல்ைலத்
தன்னுறு கிைளஞர் தாமுந் தந்திரக் கிழவர் யாரும்
முன்ெனாடும் பின்னும் பாங்கு ெமாய்த்துடன் ெசல்லத் தாேனார்
ெபான்ெனடுந் ேதர்ேமல் ெகாண்டு முசுகுந்தன் ேபாத லுற்றான்.       95

ேவறு
131 அடவியும் இகந்தனன் அகணி நாட்டுடன்

இைடயிைட அடுக்கலும் யாறும் நீங்கினான்
படர்தலும் அவன்வழப் ப தி நாயகன்
நடுவுறும் உச்சிேமல் நண்ணி னானேரா. 96

132 அண்ணலம் பைடகளும் அளப்பின் மாக்களும்
உண்ெணகிழ் உவைகேயா ெடால்ைல வந்திடத்
தண்ணிழல் ெவண்குைடத் தரணி காவலன்
பண்ணவன் ேமவுறு பரங்குன் ெறய்தினான். 97

133 முசுமுக முைடயவன் முன்னர் வந்துழி
வசுமதி இைறபு  மன்னர் ஏவரும்
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அைசவறு திருெவாடும் அனிகந் தன்ெனாடுந்
திைசெதாறுந் திைசெதாறுஞ் ெசன்றங் ெகய்தினார். 98

134 முைறெநறி யாற்றிடும் முசுகுந் தன்முதல்
இைறயவர் யாவரும் ஈண்டு தாைனயுங்
குைறதவிர் சனங்களுங் குன்றஞ் சூழ்ந்துற
நிறுவினர் ஒன்றிய ெநஞ்சங் ெகாண்டுளார். 99

135 புைழயுறு கரங்களாற் ேபாத கஞ்சில
உைழவரு பிடிதனக் கும்பர் தாருவின்
குைழகைள முறித்தன ெகாடுத்துக் ேகாட்டினான்
மைழமுகில் கீறிேய வா  நல்குவ. 100

136 படர்சிைற நீங்கிய பராைர ெவற்ெபலாம்
அடிகளின் ஒற்றிேய அைசந்து ேபாந்ெதனக்
கடிகமழ் மும்மதக் க கள் ஓர்சில
விடலருந் தைளெயாடு ெமல்லச் ெசன்றேவ. 101

137 மூடுறு கணமுகில் முழக்க றாதேதார்
ேகாடுயர் குன்றிைனக் குறித்து ேநாக்கிேய
ஈடுறு திைசக்க  முெதன் றுன்னிேய
ஓடுவ ததன்மிைச ஒன்ெறார் யாைனேய. 102

138 ேவறு
கைலயகல் அல்கு லார்பாற் காதலான் முயங்கி வல்ேல
உைலவுறு ேசக்ைகப் ேபா ல் உைடந்திடு குமர ேரேபால்
மைலெபாரு பிடிக ேளாடு மைலந்துதம் மதநீர் சிந்தி
நிைலயழி ெவய்தி ெவளிகி நின்றேதார் ெநடுநல் ேவழம். 103

139 உடம்பிடி புைரயும் ஒண்கண் ேமாகினி ெயாருத்திக் காகத்
திடம்படும் அவுணர் யாருந் திரண்டுடன் ெசன்ற வாேபால்
மடம்படு பிடிெயான் ேறக ைமயல்ேமல் ெகாண்டு மாேட
கடம்படும் ஒருத்தல் ேவழங் கணிப்பில படர்ந்த அன்ேற. 104

140 காழுற்ற தந்தம் மின்னக் கேபாலத் துமதநீர் வழீ
ஊழிப்ேபர் உருமுத் தன்ைன உமிழ்ந்ெதன ஒலிமீக் ெகாள்ளக்
ேகழுற்ற மணிவில் ெலன்னக் கிளர்நுதல் ஓைட ெபாங்க
ேவழத்தின் நிைரக ெளல்லாம் ேமகம்ேபா லுலாவு கின்ற. 105

141 இருெநடு விசும்பிற் ெசல்லும் எழிலிைய எயிற்றாற் பாய்ந்து
ெசா தரு புனைல வா த் துதிக்ைகயால் வசீு கின்ற
பருமணி ேயாைட யாைன பாய்திைரப் பரைவ ஏழுங்
கரதலம் எடுத்துச் சிந்துங் கண்ணுதற் களிறு ேபாலும். 106

142 கன்ெறாடு பிடிகள் சூழக் கடாம்படு ைகம்மா ஒன்று
நின்றிடு கந்திற் ேசர்ந்து நிகளத்ேதா டமர்ந்த நீர்ைம

17



குன்றுகள் புைடயிற் சுற்றக் குருமணி நீலப் ெபாற்ைற
ஒன்ெறாரு தமிய தாகி உற்றவா ெறாத்த தம்மா. 107

143 எருத்தேமல் இடிக்கும் பாகர் இைசக்குறி ெகாள்ளா தாகி
மருத்தினும் விைசேமற் ெகாண்டு வன்க த் தண்ட ேநாக்கி
உருத்திடு ெகாடுஞ்ெசால் தாயர் ஒறுக்கவும் ஒருவன் மாட்ேட
கருத்துறு கணிைக ெநஞ்சிற் ேபாவேதார் கடுங்கண் ேவழம். 108

144 தூவகங் ெகாண்ட ெசங்ேகழ் அங்குசந் தூண்டு பாகர்
நாவகங் ெகாண்ட ெசால்லான் நவிற்றுமந் திரத்தால் வாக்கால்
பாவகங் ெகாண்ட ைபங்கட் பா டம் வழப்பட் டாங்குச்
ேசவகங் ெகாண்ட ெபாங்கர் ேசர்ந்தன சிலைகம் மாக்கள். 109

145 அந்தமி லாத ெசல்வத் தவுணருக் கரசன் முன்னம்
ெவந்திறற் கால்கள் தம்ைம வியன்சிைறப் படுத்தி ெயன்னக்
கந்திைடப் பிணிக்கப் பட்ட கடுநைடப் புரவி ெயல்லாம்
பந்தியில் ஒழுங்கு ெகாண்டு நின்றன பாங்க ெரங்கும். 110

146 வரீேவல் தடக்ைக வள்ளல் விழவிைனக் காண விண்ேணார்
ஊெராடு திைசயும் ஏைன உலகமும் ஒருங்குற் ெறன்னக்
கா னும் ஒலிேமல் ெகாண்ட கலினவாம் புரவி பூண்ட
ேதர்நிைர அநந்த ேகாடி ெசறிந்தன திைசகள் எங்கும். 111

147 விடங்ெகழு ேவற்க ணாரும் ெவலற்கரும் வரீர் தாமுந்
தடங்ெகழு தாைன ெவள்ளத் தைலவரும் ஏைன ேயாரும்
இடங்ெகழு துைளத்துன் னூசி இைழெதாடுத் திைசக்கப் பட்ட
படங்ெகழு மாட கூடத் தாவணம் பரவிப் புக்கார். 112

148 கன்ெனடுந் தாைர கான்ற கார்முகில் வைளப்ப ெசங்கண்
முன்னவன் நிைரையக் காத்த முதுவைர நிைலய ெதன்னப்
பன்னிறப் பசுங்காய் சிந்தும் பழுமரக் காமர் காவுட்
ெபான்னிவர் புைனமாண் ேகாயில் புரவலற் கைமந்த தன்ேற. 113

149 முத்தமுந் துகிரும் ெபான்னும் முழுமணிக் கலனுஞ் சந்துஞ்
சித்திரப் படமும் மற்றுந் ெதற்றிேமல் நிைரத்துச் சீர்சால்
உத்தம வணிக  உற்றார் உயர்ச்சியுங் கற்புந் தூக்கி
அத்தகு ெபாருைள யார்க்கும் அளித்திடுங் ெகாைடயி னார்ேபால். 114

150 மடப்பிடி மான்ேதர் நீங்கி வானிைடத் தவறி மின்னின்
ெகாடித்திரள் ெசல்லு மாேபால் குவலயம் படர்ந்து ெபாங்கர்
இடத்தினில் ஒதுங்கி ெவற்பின் எதிெரதிர் கூவி மஞ்ைஞ
நடித்திடும் ஆடல் ேநாக்கித் தி ந்தனர் நங்ைக மார்கள். 115

151 ேகாெலாடு வில்லும் வாளுங் குந்தமும் வயங்கப் பாத
சாலமுங் கழலும் ஆர்ப்பத் தபனிய மணித்தார் தாழச்
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ேசாைலயின் உலவிச் சாரல் அருவியுஞ் சுைனயுங் கண்டு
மால்க  மைலவும் ேநாக்கி மடங்கலில் தி ந்தார் ைமந்தர். 116

152 தா ைடப் படிந்த வண்டு தடமலர்க் குவைள ேசர
வா ைடப் படிந்த ெகாங்ைக மாதரும் ைமந்தா� தாமும்
ஊ ைடப் படிந்த ெசங்ேகழ் ஆதவன் உருப்பந் தீர
நீ ைடப் படிதல் ேவட்டு ெநடும்புனல் துைறயில் வந்தார். 117

153 ெவண்ணிற முகிலின் உம்பர் விஞ்ைசயர் ேவந்தர் தாமும்
ஒண்ணுதல் அணங்கி ேனாரும் ஒருங்குடன் திரண்ட ெதன்னக்
கண்ணகல் தடாகம் புக்க கனங்குைழ மகளிர் ைமந்தர்
தண்ணுறு புனல்பாய்ந் தாடித் தைலத்தைல தி தல் உற்றார். 118

154 கழியுண்ட உவ க் கானற் கைடசியர் நாட்டம் அஞ்சிப்
பழியுண்டு மைறந்த வாேபால் ஒருசிைற பயிலு ெநய்தற்
குழியுண்ட ேபாைத ேநாக்கிக் குைரபுனல் தடத்துக் கம்மா
விழியுண்டு ெகால்ேலா என்ேற ெகாழுநைர வினவு கின்றார். 119

155 பங்கயம் வதனம் என்பார் பாசிையக் கூந்தல் என்பார்
ெசங்கிைட அதரம் என்பார் புள்ெளாலி ெசப்பல் என்பார்
சங்கிைனக் களேம என்பார் தடாகமும் ஒருத்தி யல்ல
மங்ைகயர் பலேர என்பார் திைரகைள மணித்தூ ெசன்பார். 120

156 தத்ைதைய யைனய ெசால்லாள் ஒருத்திதன் நீழல் தன்ைன
அத்தடந் தன்னில் ேநாக்கி அளியைன அறியா தீண்ேடார்
ைமத்தடங் கண்ணினாைள மருவிைன என்று ேகள்வன்
ைகத்தலந் தன்ைன விட்டு ெவகுண்டனள் கைரயிற் ேபானாள். 121

157 குளத்திைடப் புனல்வாய்ப் ெபய்து ெகாப்பளித் திடுவான் தன்ேமல்
உளத்திைட ெவகுளி ெயய்தி ஊடினள் ஒருத்தி ஏகி
முைளத்திடு கமலக் கானின் முகமலா வுறுப்பு முற்றும்
ஔ�த்தனள் நிற்ப நாடிக் காண்கலன் உைலதல் உற்றான். 122

158 தாம்ெபறு ெகாழுநர் தம்ைமத் தத்தமக் கு ய புத்ேதள்
ஆம்ப  சுன்னுந் தன்ைம ஐயம தில்ைல ெயன்னக்
காம்புறழ் தடந்ேதாள் நல்லார் கணவர்ேமற் கரத்தால் அள்ளிப்
பூம்புனல் வசீு கின்றார் பூசைன பு கு வார்ேபால். 123

159 ெஞண்ெடாடு வராதலுஞ் ேசலும் யாைமயும் நிலாெவண் சங்கும்
புண்டரீ கத்த டாகங் குைடந்திடும் பூசல் அஞ்சித்
ெதண்டிைர அமுதச் ெசால்லார் சிற்சில உறுப்புத் தன்ைனக்
கண்டுகண் டி வ ெதன்னத் தி வன கலக்க ெமய்தி. 124

160 ஏந்திைழ மகளிர் தாமும் ைமந்தரும் இருநீர் தன்னுட்
பாய்ந்தன ராடும் எல்ைலப் பங்கய விைலக ேடாறுஞ்

19



ேசர்ந்திடு திவைல ஈட்டஞ் சிறந்தவர் ேசர்த லாேல
பூந்தடம் ெபாய்ைக யாக்ைக ெபாடித்தன ேபாலும் அன்ேற. 125

161 ேநாக்கினும் நுைழகு றாத நுண்துகில் மைறத்த அல்குல்
ேதக்குதண் ெபாய்ைக யாடுஞ் ெசவ்வியில் ெத யத் ேதான்ற
நீக்கரும் ெபருநாண் ெகாண்டு நின்றிடா ெதாருத்தி ேயாடித்
தாக்கணங் ெகன்னப் ேபாய்த்தன் ெகாழுநைனத் தழுவி ெகாண்டாள். 126

162 உட்ெடௗ வில்லா நங்ைக ஒலிபுனல் தடத்தின் ஆடுங்
கட்டழ குளேதார் காைள கவி தழ் ெவளுப்பு ேநாக்கிக்
கிட்டியான் நிற்க உன்றன் ேகழ்கிளர் அதரத் ெதச்சில்
இட்டனள் யா ங் ெகன்னா ெவகுளிெகாண் டிகலிப் ேபானான். 127

163 ேவறு
ெவளுத்தன ேசயிதழ் விழிசி வந்தன
அளித்ெதாைக எழுந்தன அளகஞ் ேசர்ந்தன
குளித்திடு மலர்த்தடங் ெகாடிய னார்க்ெகலாங்
களித்திடு கணவருங் கள்ளும் ஒத்தேத. 128

164 ைபயர வல்குலார் படியும் பான்ைமயால்
துய்யேதார் குமிழிகள் ெசறிந்து ேதான்றுவ
ைவயபூந் தடெமலாம் அவைர ேநாக்குவான்
ெமய்ெயலாம் விழிகளாய் விழித்தல் ேபான்றேவ. 129

165 மன்னரும் மகளிரும் படிந்த வாசநீர்
ெசந்நிறக் குங்கும நானஞ் ேசர்தலான்
மின்ெனாடு கூடிய முகிலு ெமல்லியல்
ெபான்ெனாடு கூடிய மாலும் ேபாலுமால். 130

166 ேவறு
பூசு சாந்தமும் நானமும் ெபாய்ைகயில்
வாச நீெரங்கும் மாகி மணங்கமழ்ந்
தாைச ெயங்கும் உலாவி அவ்வானவர்
நாசி யூடு மடுத்து நடந்தேவ. 131

167 இன்ன தன்ைமயில் ஏர்ெகழு ைமந்தரும்
அன்ன ெமன்னைட யார்களும் அத்தடந்
தன்னின் ஆடித் தடங்கைர ஏறிேய
ெபான்னின் மாண்கைல பூெணாடு தாங்கினார். 132

168 ெவௗளிறு ெமன்னைக ெமல்லியல் மாதரும்
ஔளிறு ேமனி உவாக்களும் ஒன்றிேய
பிளிறு ைமயற் பிடியும் ெபருமதக்
களிறு ெமன்னக் கடிெபாழில் ஏகினார். 133
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169 ஏகி னார்க்கவ் விரும்ெபாழில் மீச்ெசறி
ேமக சாலமும் மீன்ெதாைக ஈண்டிய
மாக நாடும்அவ் வானவர் வந்துேசர்
ேபாக பூமிப் ெபாதும்பரும் ேபான்றேத. 134

170 பளிங்க டுத்திடு பாங்கா�ன் ேவங்ைகவ ீ
விளங்கு சாையைய ெமய்ெயன ேநாக்கியிக்
குளங்ெகாள் பூமலர் ெகாய்துநல் கீெரனாத்
தளர்ந்ெதா ருத்தி தலவைன ேவண்டினாள். 135

171 அங்ெகா ருத்திைய ேநாக்கிெயா ரண்ணலுன்
ெகாங்ைக ெயாத்திடாக் ேகாங்கலர் ெகாள்ெகன
ெவங்ைக தன்முைலக் ெகாப்பெதன் ெறண்ணிேயா
ெசங்ைக யாற்பறித் தீெரன்று சீறினாள். 136

172 ேவறு
மலர்ந்த வாள்முக முங்ைகயர் ேநாக்கலும் வறிதாய்ப்
புலர்ந்து நின்றிடு தருக்களும் ெபாலிவிைன ெயய்தி
அலர்ந்த ேவெயனின் ஆடவர் தங்கைள அன்னார்
கலந்த ேபாதுறு மின்பமார் கட்டுைரத் திடுவார். 137

173 ேமற்ற லத்ெதழு தாரைக ேமதினி வைரப்பில்
ேதாற்று காட்சிேயா இங்கிைவ என்னேவார் ேதான்றல்
கூற்ற மன்னேவற் கண்ணிநின் கூெரயிற் றிற்குத்
ேதாற்ற முல்ைலயின் அரும்புகாண் இைவெயனச் ெசான்னான். 138

174 மைலயும் ேமற்கணாள் ஒருத்திெசால் வினவிமற் ெறாருத்தி
முைலயின் ேமல்விழி ைவத்தவன் முறிகளும் முைகயும்
இைலயு மாப்பறித் துதவலும் உமக்குமால் ஈந்தாள்
தைலயின் ேமலிைவ சூட்டுெமன் ெறறிந்தனள் த யாள். 139

175 காதல் மங்ைகபால் ைவத்தசிந் ைதயன் கரவரீப்
ேபாது ெகாய்யலன் இைலெகாய்து ெபாற்கரத் தளிப்ப
ஏதி லாளநிற் ேசர்தலின் இங்கிைவ நுகா�ந்து
சாத ேலதைல எனச்சினத் தாெளாரு ைதயல். 140

176 ேவறு
இங்கு முைலேநர் குரும்ைப இைவயாய் குயம்ேபால்
தங்கும் மிளநீர் உைவயன்னவள் தன்ைன ஈன்றாள்
ெகாங்ைக நிகரும் அடற்பாைளக் குழுவி ெதன்ேறார்
மங்ைக நைகப்ப அைவகாட்டிெயார் வள்ளல் நின்றான். 141

177 ஒவாத ெதங்கின் இளம்பாைளயின் ஒன்று தன்ைனத்
தாவா ஒருவன் ெகாடுவந்ெதாரு ைதயல் முன்ேபாய்ப்
பாவாய் தமிேயன் உயிேரநின் பைணமு ைலக்காங்
ேகாவாத முத்தத் ெதாைடயிங்கிது ெகாள்க ெவன்றான். 142
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178 மின்னார் தமக்ேகா ரரேசெவறி ேவங்ைக வயீும்
புன்னாக வயீுங் ெகாணர்ந்ேதன் புைனகிற்றி என்ன
மன்னா வுனக்குப் பலருண்டுெகால் மாதர் என்னாத்
தன்னாவி அன்னான் தைனச்சீறிெயார் ைதயல் ேபானாள். 143

179 ெபான்ெபற்ற மார்பன் ஒருவன்சில ேபாது ெகாய்து
ெகான்ெபற்ற ேவண்கண் மடவார்ைகக் ெகாடுத்த ேலாடும்
பின்ெபற்ற நங்ைக ெவகுண்டாள் பழுெதன்று ேபசி
முன்ெபற் றவளும் அைவசிந்தி முனிந்து ேபானாள். 144

180 அப்பூர் விழியாள் ஒருமூவைகத் தாய பூவும்
ைமப்பூங் குழலிற் புைனந்தாளெதார் வள்ளல் ேநாக்கி
ெமய்ப்பூைவ யன்னாய் மருங்குல்முடி ெவய்த ெமன்கார்
முப்பூ விைளந்த படிெயன்ெகால் ெமாழிக ெவன்றான். 145

181 இத்தன்ைம ைமந்தர் பலரும்மிகல் ேவற்க ணாரும்
ெமய்த்தண் மலர்க்கா வுலவாவிைள யாடி மீண்டு
தத்தம் படமா ளிைகபுக்கனர் தானும் ஆங்ேக
அத்தம் மயெவற் பைடந்தான்கதிர் ஆயி ரத்ேதான். 146

182 ேவறு
ஏலக் காவின் மாக்கள் புகுந்ேத இனிதாடும்
ேகாலச் ெசவ்வி ேநாக்கின னாங்ெகால் குடபாலின்
மாைலச் ெசக்கர் வானம தாகும் மலிதண்பூஞ்
ேசாைலக் குள்ேள தானும் அைடந்தான் சுடர்ெவய்ேயான். 147

183 முந்ைதச் ெசக்க ராகிய புத்ேதள் ெமாய்ம்பிற்சூழ்
தந்திப் ேபார்ைவ ேபாலிருள் ஈட்டஞ் சார்ெவய்த
அந்தத் ேதவன் மீமிைச அண்டத் தவர்வசீும்
கந்தத் தண்ேபா ெதாப்பன தாரா கணெமல்லாம். 148

184 பைடயா ேநமிப் பண்ணவ னார்பாற் கடலுக்ேகார்
தைடயா யுற்றார் என்றிைம ேயார்தண் தயிர்ேவைல
கைடயா நிற்ப ேவதிரள் ெவண்ெணய் கடிேதவந்
தைடயா நிற்றல் ேபால உதித்திட் டதுதிங்கள். 149

185 காணப் பட்டான் விண்மதி என்னக் காமத்தில்
பூணப் பட்ட மாமதி ேதான்றப் புலர்ெவய்தி
யாணர்க் கிண்ணத் துள்நிைற ேதறல் இனிதட்டிப்
பாணிக் ெகாண்ேட ேமவுதல் உற்றார் பலமாதர். 150

186 ேவறு
தூயதன் றாகிய புனெலலாம் நல்கிேய சூழ்ந்த ெதங்கின்
காயின்வந் திடுபயன் ெகாள்ளுவார் ேபாற்சில காைள மார்கள்
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ஆயதண் ேதறைல அ ைவமார் நுகருவான் அருளி யன்னார்
வாயின்வந் தூறு ெமல்லமிர் திைனக்ெகாள் வதற்குள்ளம் ைவத்தார். 151

187 ெதள்ளுேபர் அமிர்தேநர் ெசால்லினார் ேதறல்ெபய் கின்ற ெவௗ�ளி
வள்ளமா னைவெயலாம் ெபாலிவன வானகத் திைடயு தித்த
ெவள்ளிதா கியமதி ஒன்றிைன ேநாக்கிஒண் புவியி னூேட
ெகாள்ைளயாய் மதிபல மாறுமா றாய்எழுங் ெகாள்ைக ேபாலும். 152

188 அளியினுக் குணவதாந் ேதறல்வாய்க் ெகாண்டேதார் அ ைவ யாற்றக்
களிமயக் ெகயதுவாள் இந்துைவ ேநாக்கியிக் கடிய ேதறல்
துளியிைனக் ேகாடிேயல் உனதுமா சுள்ளதுந் ெதாைலயும் இன்னும்
ஔ�யிைனப் ெபறுதிநின் ஊனமுந் தவிர்திெயன் றுைரெசய் கின்றாள். 153

189 கருதியான் உண்டிடு நறவிைனக் கண்டுகா மித்து நாளுந்
தி தியால் மதியேம நாணமுற் றாய்ெகாேலா ெசப்பு கில்லாய்
ப தியார் தம்மின் வெீறய்துவாய் அன்னைதப் பகிர்வன் இங்ஙன்
வருதியால் என்றனள் ேதறலால் ெதௗ�விலா ைமயல் ெபற்றாள். 154

190 என்ெனாேட ேதான்றினாய் யாெனனும் தன்ைமயா யாதும் ேவண்டாய்
பின்னரு முன்னுமாய் ைவகலுந் தி குவாய் பி கி லாதாய்
இன்னறா உண்ெகனா உதவினுங் ெகாள்கிலாய் என்ெறா ருத்தி
தன்னதாம் நீழேலா டூடினாள் வாடினாள் தளர்தல் உற்றாள். 155

191 அங்ைகவள் ளந்தனில் மதுைவயுண் டயருவாள் அன்ன தற்குள்
ெசங்கயல் விழிையயும் வாலிதழ்ப் ெபாலிைவயுந் ெத ய ேநாக்கி
இங்ெகைனக் கூடிேய கணவர்ேபா யினர்ெகாலாம் என்ேறா ருத்தி
ெபாங்குசீற் றத்தளாய் ஓடினாள் நாடினாள் புலர்தல் உற்றாள். 156

192 ேவறு
திருந்திைழ மார்சிலர் ெசவ்வித் ேதறைல
அருந்தினர் ெவறுத்தனர் அமுதந் தன்ைனயும்
ெபாருந்திடு கணவைரப் புணரும் ஆைசயால்
வருந்தினர் தழெலன மதிைய உன்னுவார். 157

193 வாடுகின் றார்சிலர் மகிழ்நர் வந்திட
ஊடுகின் றார்சிலர் உவக்கின் றார்சிலர்
பாடுகின் றார்சிலர் பணிகின் றார்சிலர்
ஆடுகின் றார்சிலர் நறவம் ஆர்ந்துளார். 158

194 அந்தரப் புள்ெளாடும் அளிகள் தம்ெமாடும்
வந்தடுத் தவெராடும் மடந்ைத மார்சிலர்
சுந்தரத் ேதறைலத் துய்த்து வாமமாந்
தந்திரக் கிைளஞர்ேபால் தம்மில் ஈண்டினார். 159

195 விள்ளுறு நாணினர் வழீுந் தூசினர்
உள்ளுறு களிப்பினர் உைரம மயங்கினர்
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தள்ளுறு தம்முணர் வின்றிச் சாம்பினார்
கள்ளினும் உளதுெகால் கருத்த ழிப்பேத. 160

196 இத்திற மதுவிைன இனிதின் மாந்திேனரீ
மத்த ன் மயங்கினர் மனந்ெத ளிந்துழத்
தத்தம திைறவருந் தாமுங் கூடிேய
அத்தைல முயங்கினர் ஆர்வ மிக்குளார். 161

197 ஏயுறு ப சனம் இைனய தன்ைமயான்
ேமயின இங்கிது விளம்பி னாம்இனி
ஆயிைட வந்திடும் அரசர் ெசய்ைகயும்
நாயகன் வதுைவயும் நவிலு வாமேரா. 162

198 ெகான்னுைன ேவல்முசு குந்த னாதியாம்
மன்னவர் யாவரும் ைவயம் நீங்கிேய
தன்னிகர் இலாதேதார் தைலவன் ேமவிய
ெபான்னிவ  குடுமியம் ெபாருப்பில் ஏறினார். 163

199 ஏறினர் ெவற்பின் ேமெலவருந் ெதய்வத
நூெற  கம்மியன் நுனித்துச் ெசய்திடு
மாறகல் திருநகர் வளங்கண் டிந்திரன்
சாறயர் வதுைவயஞ் சாைல நண்ணினார். 164

200 அம்முசு குந்தைன யாதி யாகிய
ெவம்முடி மன்னரும் இைமய வர்க்கிைற
ெசம்மலர் அடிகைளச் ெசன்னி ேசர்த்தினார்
ைகம்முைற ெதாழுதனர் களிப்பின் ேமலுளார். 165

201 கயமலர் குவைளயில் கண்கள் மிக்குளான்
அயலுறும் அரசருக் கருளி ஆங்கவர்
ெசயல்முைற வினவிேய சிறப்பி னாகிய
நயெமாழி பலவுடன் நவின்று ேமவினான். 166

202 ேமதகு கதியராய் விசும்பிற் ெசன்றிடும்
மாதவன் மதிமுதல் அமரர் யாவரும்
மாதிர இைறவரும் மாத வத்தரும்
பாதல வாணரும் பரங்குன் ெறய்தினார். 167

203 விண்ெடாடர் பிறங்கலின் மிைசயி வர்ந்துேபாய்
அண்டரும் பிறருமாய் அமரர் ேகான்தைனக்
கண்டனர் ெதாழுதனர் களிப்பின் மாதவர்
எண்டகும் ஆசிகள் இயம்பி எய்தினார். 168

204 விறல்வைர மாதரும் விண்ணின் மாதருஞ்
ெசறிபுனல் மாதருந் திைசயின் மாதரும்
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உறுதவ மாதரும் உரக மாதரும்
மறுவகல் புேலாமைச வயின்வந் தீண்டினார். 169

205 சூரர மங்ைகயர் ெதால்ைல விண்ணவர்
ேபரர சியற்றிய பிரான்றன் காதலி
சீரடி வந்தைன ெசய்து ெதய்வத
வாரண ெமன்பவள் மருங்கில் எய்தினார். 170

206 ெதய்வத யாைனேகள் தீய சூருயிர்
வவ்விய ேவலினான் மைனவி யாதியால்
எவ்வுல கிற்குநீ இைறவி யாெமன
அவ்வவர் அடிபணிந் தன்ெபா ேடத்தினார். 171

207 கயற்புைர ேநாக்குைடக் கடவுள் யாைனபால்
இயற்படு திருநலன் இருக்கப் பின்னருஞ்
ெசயற்படு ேகாலமுஞ் சிறிது ெசய்திட
மயற்பட உன்னினர் மடநல் லாெரலாம். 172

208 ெபான்னகம் அதனிைடப் புரா  ேசயிைனத்
தன்னக மிைசெகாடு தவத்ைத ஆற்றினாள்
பின்னக மயிர்முடிப் பிைணயற் சூழைல
ெமன்ன விரல்களால் ெமல்ல நீக்கினார். 173

209 காசைற விரவிய கடிெமன் கூந்தலில்
பூசினர் நாவிெநய் புதிய சாந்தமும்
மாசறு பளிதமும் மற்று நீவிேய
ேநசெமா ெடாண்பனி நீர்ெகாண் டாட்டினார். 174

210 ேசர்ந்தேதார் ெவம்பணி சீற்றத் தாற்கரும்
பாந்தைள வாய்க்ெகாடு பற்று மாெறனப்
பூந்துகில் கிழிெகாடு புனல்வ றந்திடக்
கூந்தைல ஒற்றினர் குைழெமன் ெகாம்பனார். 175

211 மாந்தளி ேரெயன வனப்பும் ெமன்ைமயுங்
காந்தியும் எய்திேய கடவுட் டன்ைமயால்
ேதாய்ந்திட லின்றியுந் துப்பின் வண்ணமாம்
பூந்துகில் ஒன்றிைனப் புைனந்து டீஇயினார். 176

212 ஈரறு கதிர்களும் இம்பர் ேசர்தலின்
ஆ ருள் யாைவயும் அஞ்சி அவ்ைவதன்
வாெராலி கூந்தலின் மைறபுக் காெலனக்
காரகில் நறும்புைக கமழ வூட்டினார். 177

213 ெபாலம்பு  உத்தியும் ெபாருத மஞ்ைஞயும்
வலம்பு  மகரமும் மரபில் வானவ
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குலம்பு  தவம்புைர ெகாம்பின் கூைழயின்
நலம்பு  மங்கலம் நவின்று சாத்தினார். 178

214 வி யிணர்க் ேகாங்கமும் ெவட்சி யுஞ்ெசரீஇ
மருமலர்௧ இதழிைட ைவத்து வாசமார்
ெத யலு ெதாைடயலுஞ் ெசறியச் சூட்டிேய
சு குழல் முடித்தனர் சுழியத் தன்ைமயால்.
(பா-ம் ௧ இைடயிைட)

179
215 ஒருமுயல் முழுமதி யுள்புக் காெலன

இருவிழி புருவமாமம் இைனய வற்ெறாடு
கருநிறங் கண்டிடக் காமர் சாந்தினால்
திருநுதல் அதனிைடத் திலகந் தீட்டினார். 180

216 ஊட்டிய நறும்புைக ஓதி நின்ெறாழஇீத்
தீட்டிய திருநுதல் திலகந் ேசர்தரப்
பூட்டினர் சுட்டிையப் புயங்கம் ஒன்றுநா
நீட்டிநஞ் சுமிழ்தரு நிைலைம ஈெதன. 181

217 ேகால்வைள யந்நலார் குைழயில் வல்லியஞ்
சூல்வைள மிடற்றினில் ெதாைடயல் முத்தணி
கால்வைள கஞ்சேநர் கரத்துந் ேதாளினும்
வால்வைள ெதாடியிைவ வயங்கச் ேசர்த்தினார். 182

218 ெகாட்டினர் கலைவகள் ெகாங்ைக யின்மிைச
மட்டிமிர் பிைணயலும் மணியின் ேகாைவயும்
அட்டினர் படாமும்ஒன் றதன்கட் ேசர்த்தினார்
இட்டிைட யிைடதனக் கிரக்கம் ைவக்கிலார். 183

219 மாடக யாழ்புைர மழைலப் ெபண்பிைள
ஆடக விைரமலர் அைனய தாள்களில்
பாடகம் ப புரம் பாத சாலங்கள்
சூடக முன்ைகயார் ெதாழுது சூழ்வித்தார். 184

220 ெதய்வத மடந்ைதயர் திருவின் ெசல்விபால்
இவ்வைக ஒப்பைன இயற்றி ஏத்தலும்
ைமவி  குவைளேநர் வடிவக் கண்ணினான்
அவ்விைட ெசய்திடும் அைமதி கூறுவாம். 185

221 ேவறு
ேமைல வானவர்க் கிைறயவன் வி ஞ்சைன ேநாக்கி
சாைல யாகிய ெதவ்ெவலாத் ேதவருஞ் சார்ந்தார்
மாைல தாழ்முடி எம்ெபரு முதல்வற்கு மணஞ்ெசய்
காைல நாடிேய இஃெதனக் கழறுதி ெயன்றான். 186
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222 அப்பு ரந்தரன் ெமாழிதைன அம்புயன் வினவிச்
ெசப்பு கின்றெதன் அறுமுகப் பரன்மணஞ் ெசய்தற்
ெகப்ெப ரும்பக லாயினும் இனியேத எனினும்
ஒப்ப கன்றிடு முகூர்த்தம்இவ் ெவல்ைலஎன் றுைரத்தான். 187

223 ஈவ ேதமுைற யாயுளாய் இப்பகல் சிறந்த
தாவ ேதெயனின் யான்ெபறும் அணங்ைகஈண் டளிப்பான்
ேதவ ேதவனாம் அறுமுகச் ெசம்மைலக் ெகாணரப்
ேபாவ ேதகடன் எமக்ெகனப் புரந்தரன் புகன்றான். 188

224 அைனய காைலயில் அச்சுதக் கடவுளும் அயனும்
இனிது ேபாதும்என் றிந்திரன் தன்ெனாடும் எழுந்து
முனிவர் யாவருந் ேதவருஞ் சூழ்ந்துமுன் படரப்
புனித நாயகன் ஆலயம் ேநாக்கிேய ேபானார். 189

225 ேபாந்து மற்றவர் ெபாலன்மணிக் ேகாயிலுட் புக்குச்
ேசந்தன் மாமலர் அடிகைள முடிகளிற் ேசர்த்திக்
காந்தள் ெமல்விரல் மடந்ைதபாற் கடிமணம் பு ய
ஏந்தல் நீயவண் வந்திட ேவண்டுெமன் றிைசத்தார். 190

226 இன்ன வாசகம் வினவலும் இராறுேதா ளுைடேயான்
அன்ன தாகெவன் றருள்ெசய்து மடங்கேல றாற்றும்
ெபான்னின் மாமணி அைணயினும் ெபாருக்ெகன எழுந்தான்
துன்னு வரீரும் பா ட முதல்வருந் துதிப்ப. 191

227 எழுந்து முன்னுறு மஞ்ைஞயஞ் ேசவல்ேமல் ஏறிச்
ெசழுந்த னிக்கம லத்தய னாதியாந் ேதவர்
விழுந்து முன்பணிந் ேதத்திேய விைரமலர் மா
ெபாழிந்து பாங்கராய் வந்திட வதீிவாய்ப் ேபாந்தான். 192

228 ெகாற்ற ெவண்குைட எடுத்தனர் குளிர்பனிக் கவ க்
கற்ைற வசீினர் ஆலவட் டங்கள்கா லைசத்தார்
ஒற்ைற வாட்பைட ஏந்தினர் உடுபதிக் கடவுள்
மற்ைற ஆதவன் மருத்துவன் சலபதி மறலி. 193

229 ஆழி மாலயன் உவணமும் அன்னமும் அழியா
ஊழி நாயகன் ஊர்தியின் ஒலிெகாெலன் றுட்கக்
ேகழி லாமலர்க் கிஞ்சுகச் சூட்ெடாடுங் கிளர்ந்து
ேகாழி நீள்ெகாடி ஆர்த்தெதவ் வண்டமுங் குலுங்க. 194

230 ேவதர் ஆர்த்தனர் ேவதமும் ஆர்த்தன விண்ேணார்
மாதர் ஆர்த்தனர் மாதவர் ஆர்த்தனர் வயெவம்
பூதர் ஆர்த்தனர் பூதைமந் தார்த்தன புடவி
நாதர் ஆர்த்தனர் நாதமிக் கார்த்தன நகேம. 195
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231 திண்டி ேப ைக தண்ணுைம சல்ல  திமிைல
பண்டி யிற்ெபயர் குடமுழாக் காகளம் படகந்
ெதாண்ட கந்துடி துந்துபி வலம்பு த் ெதாகுதி
அண்டம் விண்டிட இயம்பினர் பூத ல் அேநகர். 196

232 அஞ்சி ேலாதியின் ேமனைக உருப்பசி அரம்ைப
கிஞ்சு கச்ெசவ்வாய்த் திேலாத்தைம முதலிேனார் ெகழுமி
மஞ்ச மீதினும் மானத்தும் நின்றுவாள் விழிகள்
நஞ்சு மிழ்ந்திட அமுெதனப் பாடிேய நடித்தார். 197

233 யாணர் வண்டினஞ் சுரும்புடன் அலமரும் யாழும்
வைீண யுங்கரம் பற்றிேய விஞ்ைசயர் முதேலார்
ேசண ரம்ைபயர் களிநடத் ேதாடுசீர் தூக்கும்
பாணி யும்மிைச வுற்றிட இைசத்தனர் பாடல். 198

234 ெபாருவில் வரீரும் பூதரும் புரந்தரன் முதலாஞ்
சுரரும் மாதவர் யாவரும் பிறருமாய்த் துன்னி
ஒருவர் ெமய்யிைன ஒருவர்ெமய் ெநருக்கவுற் றிடலால்
ெதருவும் முற்றமும் இடம்ெபறா வாயின சிறிதும். 199

235 ேவறு
இன்ன தன்ைமகள் இயல எல்ைலதீர்
ெபான்னின் வதீிவாய்ப் ேபாந்து புங்கவர்
மன்னன் ஆற்றிய மணத்தின் சாைலயின்
முன்னவர் வந்தனன் முடிவில் முன்ைனேயான். 200

236 ஆவ தாகிய அண்ணல் தன்மிைசத்
தாவில் கும்பேமல் தருப்ைப ேதாய்த்தநீர்
தூவி ஆசிகள் ெசாற்று மாதவர்
ஏவ ருந்திரண் ெடதிர்ெகாண் ேடத்தினார். 201

237 ெசங்ைக தன்னிைடத் ேதவர் மாதவர்
நங்ைக மாெரலாம் நாலி ரண்ெடனும்
மங்க லங்களும் மரபின் ஏந்திேய
எங்கள் நாயகற் ெகதிர்ந்து ேபாற்றினார். 202

238 பஞ்சி தூயெநய் பளித நாவியாய்
விஞ்சு தீஞ்சுடர் மிளிர்ெபாற் றட்ைடகள்
அஞ்சில் ஓதியர் அங்ைக ஏந்திேய
ெசஞ்ெசவ் ேவள்முனஞ் சிறப்பித் தாரேரா. 203

239 காைல யங்கதிற் காைல யங்கதிர்
ேமைல விண்முகில் விட்ட கன்ெறனக்
ேகாலஞ் ெசய்யநங் குமர நாயகன்
நீல மஞ்ைஞேமல் நின்று நீங்கினான். 204
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240 ஏய மஞ்ைஞநின் றிழிந்து ேவள்விெசய்
ேகாயில் முன்கைடக் குமரன் ேசர்தலும்
ஆய ேபாழ்தினில் அரம்ைப மாெராடுந்
தூய ேதார்சசி ெதாழுதங் ெகய்தினாள். 205

241 எதிர்பு குந்திடும் இந்தி ராணிதன்
புதிய ேதார்பசுப் ெபாழிந்த தீயபால்
நிதியின் ெகாள்கலம் நிரப்பி வந்துேவள்
பதயு கங்களிற் ப ெவா டாட்டினாள். 206

242 ஆட்டித் தீம்பயன் அலருங் கண்ணியுஞ்
சூட்டி ெமல்லடி ெதாழுது பல்சுடர்
கூட்டி ைவத்தேதார் ெகாள்க லந்தைனக்
காட்டி மும்முைற கடவுட் சுற்றினாள். 207

243 இைனய தன்ைமகள் இயற்றி இந்திரன்
மைனவி ெவௗ�கிேய மடமின் னாெராடுந்
தனது மந்திரந் தன்னிற் ேபாதலும்
அனகன் கண்டதற் கருள்ெசய் ேதகினான். 208

244 ேகால மாமணி குயிற்றிப் ெபான்ன
மாைல நாற்றிேய வனப்புச் ெசய்திடுஞ்
சாைல புக்கனன் தனக்கு ேவெறாரு
மூல மில்லேதார் முதலின் வந்துளான். 209

245 ேவறு
பக்க மாய்அ  பங்கயன் ஆதிேயார்
ெதாக்கு வந்திடத் ெதான்மணி மண்டபம்
புக்கு நம்பி புரந்தரன் உய்த்திடு
மிக்க படீத்தில் வறீ்றிருந் தானேரா. 210

246 வறீ்றி ருந்தபின் ேவதனும் மாயனுந்
ேதற்ற மிக்க முனிவருந் ேதவரும்
ஆற்றல் வரீரும் அண்ணல்தன் ஏவலால்
கூற்ற ஏற்ற இடந்ெதாறும் ைவகினார். 211

247 அந்த ெவல்ைல அவனியில் வாழ்முசு
குந்த ேனமுதற் ெகாற்றவர் யாவரும்
வந்து வந்து வணங்கி வழுத்திடக்
கந்தன் எந்ைத கருைணெசய் தானேரா. 212

248 ஆன காைல அ யயன நாெடாணா
ஞான நாயகன் நங்ைகயுந் தானுேமார்
மான ேமல்ெகாண்டு மாயிருஞ் சாரதர்
ேசைன சூழ்தரச் ேசணிைடத் ேதான்றினான். 213
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249 அம்ைம யுந்தன தத்தனும் வந்து
ெசம்மல் கண்டு சிறப்புைட ஓைகயாய்
விம்மி தங்ெகாண்டு ேமதகும் அன்பினால்
இம்ெம னக்கடி ேதெயழுந் தானேரா. 214

250 கண்ண னாதிக் கடவுளர் யாவரும்
எண்ணி லாமுனி ேவார்களும் எம்பிரான்
நண்ணி னான்இங்கு நாமுய்ந் தனெமனாத்
துண்ெண னாெவழுந் தார்ைக ெதாழுதுளார். 215

251 அைனய காைலயில் ஆதியம் பண்ணவன்
இனிது மானத் திழிந்து கணத்துடன்
புனித நீடு ெபாலன்மணிச் சாைலயுள்
வனிைத யாெளாடும் வந்துபுக் கானேரா. 216

252 ேவறு
அதுகண் டுநடந் தறுமா முகவன்
எதிர்ெகாண் டுவிைரந் திருேவார் பதமும்
முதிரன் ெபாடுதன் முடிசூ டினனால்
கதிருங் கமலங் களுேம வியேபால். 217

253 வந்தஞ் சலிெசய் துவணங்கியேதார்
கந்தன் தைனயங் கவர்ைக ெகாெடடாத்
தந்தம் முரனூடு தழஇீ முைறேய
முந்தன் ெபாடுயிர்த் தனர்முச் சிையேய. 218

254 முதுவா னவரும் முனிேவார் எவரும்
மதுசூ தனனும் மலர்ேமல் அயனுஞ்
சதேவள் வியனுஞ் சகமீன் றவர்தம்
பதமீ மிைசவந் துபணிந் தனரால். 219

255 தாழ்வுற் றிடுேவார் உைமசங் கரைனச்
சூழ்வுற் றுவலஞ் ெசய்துசூழ் விைனயூ
டாழ்வுற் றிடுபுன் ைமயகன் றடிேயம்
வாழ்வுற் றனெமன் றுவழுத் தினரால். 220

256 உன்னற் க தா கியுயிர்க் குயிராய்
மன்னுற் றவைன மைலமங் ைகயுடன்
ெபான்னிற் புைனயும் புதுமன் றல்மைன
தன்னிற் குமரன் ெகாடுசார்ந் தனனால். 221

257 ேவறு
ஆகியெதார் ேபாழ்துதனில் ஆைணமுைற தன்னால்
மாகெநறி வந்ெதாரு மணித்தவிசு நண்ணத்
ேதாைகயுைட மஞ்ைஞயுறழ் ேதாற்றமுைட மாேதா�
பாகமுற வாயிைட பராபரன் இருந்தான். 222
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258 மங்ைகயுைம யுஞ்சிவனும் வள்ளறைன ேநாக்கி
இங்குவரு ெகன்றுபின் எடுத்தினிது புல்லித்
தங்கள்வயின் ைவத்துநணி தண்ணளி பு ந்தார்
அங்கது ெத ந்துெதாழு தம்புயன் இைசப்பான். 223

259 முன்னெமாரு ைவகல்தனில்மூவிரு முகத்ேதான்
தன்ைனஅசு ரப்பைட தடிந்திட விடுத்தாய்
அன்னப  ேசயவுண ராயுளைர வடீ்டி
ெநன்னல்இைம ேயார்சிைறயும் நீக்கிஅருள் ெசய்தான். 224

260 நன்றியித ைனக்கருதி நாங்கள்பு  ைகம்மா
ெறான்றுமிைல என்னினும் உளத்ெதழும் விருப்பால்
ெவன்றியசு ேரசர்கிைள வடீ்டுகும ேரசற்
கின்றுமக வான்மகைள ஈந்திட நிைனந்தான். 225

261 அற்றமில் இரக்கமுடன் ஆருயிர்கள் முற்றும்
நிற்றலும் அளித்தருளும் ேந ைழயும் நீயும்
மற்றிதுப கற்ெபாழுதில் வந்தனிர்கள் என்றால்
சிற்றடிய ேரங்கள்ெசயல் சீருளைத யன்ேறா. 226

262 என்றிைனய நான்முகன் இைசத்திடலும் ஈசன்
நன்ெறன மகிழ்ச்சிெகாடு நாமுமிது காண்பான்
மன்றல்மலர் கூந்தல்மைல மங்ைகயுடன் இங்ஙன்
ெசன்றனம் இதற்கு ய ெசய்கவினி ெயன்றான். 227

263 நாதனிைவ கூறுதலும் நன்குமகிழ் ெவய்தி
மாதவனும் நான்முகனும் வாசவைன ேநாக்கி
ேவதமுைற யால்முருகன் ேவட்டருள உன்றன்
ேகாைததைன அன்ெபாடு ெகாணர்ந்திடுதி ெயன்றார். 228

264 அந்தவைம யந்தனில் அதற்கிைசவு ெகாண்ேட
ைபந்ெதாடிநல் லார்களமர் பாங்கர்தனில் ஏகி
நந்தைமய ளித்தருளும் நங்ைகவரு ெகன்னா
இந்திரன்வி ளித்திடலும் ஏந்திைழெய ழுந்தாள். 229

265 கல்லுயர் ெபாருப்பினிைட காமரடி ெசல்ல
அல்லனெகால் என்றுமணி நூபுரம் அரற்ற
ெமல்லிைட வருந்துெமன ேமகைல இரங்க
எல்லவரும் உள்மகிழ எம்மைன நடந்தாள். 230

266 பஞ்சிதனின் ெமல்லடி பனிப்பவைர யின்பால்
குஞ்ச  நடந்தெசயல் கூறுபுது ைமத்ேதா
ெசஞ்சுடர்ைவ ேவலுைடய ெசம்மலடி தீேயன்
ெநஞ்சக அடுக்கலினும் நின்றுலவும் என்றால். 231
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267 தந்திமுன் வளர்ப்பவரு ைதயல்மிக ெநாய்ய
ெசந்தளிர் ஒதுங்கமிளிர் சீறடி ஒதுங்கி
இந்திைரயும் நாமகளும் ஏைனயரும் ஏத்தப்
புந்திகளி கூதரு புரந்தரன்முன் வந்தாள். 232

268 ேவறு
இன்ன ேவல்ைலயில் இந்திரன் ெதய்வதக்
கன்னி தன்ைனக் கடிமணச் சாைலயின்
முன்னர் உய்ப்ப முனிவருந் ேதவரும்
அன்ைன வாழிெயன் ேறயடி ேபாற்றினார். 233

269 கணங்ெகாள் ேபரைவ ைகெதாழு ஆண்டுறும்
அணங்கு தன்னுடன் ஆதியந் ேதவைன
வணங்கி ேவலுைட வள்ளைல ேநாக்கிேய
கணங்கு ேசர்முைல துண்ெணன ெவௗ�கினாள். 234

270 மங்ைக தாழ்தலும் வாலிதின் ேநாக்கிேய
அங்கண் நாதன் அருள்ெசய அண்ணைலக்
ெகாங்ைக யாற்குைழ வித்தவள் ேகால்வைளச்
ெசங்ைக ேயாச்சிச் சிறுபுறம் நீவினாள். 235

271 திருத்த குந்திறற் ேசைவயுஞ் ேசண்மிைச
அருத்தி ெபற்ற அணங்ைகயும் முற்படும்
ெபருத்த ெபான்மணிப் படீிைக மீமிைச
இருத்தி ைவத்தனள் யாைவயும் ஈன்றுளாள். 236

272 ேவறு
அதிர்கழல் ஈசெனா டம்ைம இருந்தாங்
ெகதிெரதிர் விம்பம் இலங்கி வாேபால்
வதுைவ யணிந்திடு ைமந்தனும் மாதுங்
கதிர்மணி ேதாய்கன கத்தவி சுற்றார். 237

273 ெதய்வத மாெதாடு ெசங்கதிர் ேவேலான்
ெவவ்வ  ஏற்றைண ேமவுதல் காணா
ெவவ்ெவவ ருந்ெதாழு ேதத்தினர் ஈன்ற
அவ்ைவயும் அத்தனும் ஆரருள் ெசய்தார். 238

274 அண்டர் தமக்கிைற யாங்கவர் ேகாலங்
கண்டு புகழ்ந்து கரந்ெதாழு துச்சி
ெகாண்டு மிளிர்ந்து குளிர்ந்திடு ேதறல்
உண்ட சுரும்பினும் உள்மகிழ் வுற்றான். 239

275 ெநஞ்ச மகிழ்ந்த ெநடுந்தைக ெசால்லால்
மஞ்சன மாமலர் மற்றுள முற்றும்
எஞ்சலி லாவைக ஏந்தி அைவக்கண்
அஞ்சமும் அஞ்ச வருஞ்சசி வந்தாள். 240
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276 அன்னெதார் காைலயில் அநத்ர நாதன்
பன்னிரு ெமாய்ம்பு பைடத்திடு புத்ேதள்
முன்னர் இருந்து முைறப்பட அன்னான்
ெபான்னடி பூைச பு ந்திட லுற்றான். 241

277 ெசால்லரு நாெணாடு ேதாைக மடந்ைத
நல்லெதார் கன்னல் நறும்புனல் உய்ப்ப
எல்லவ ரும்புகழ் இந்திரன் ஐயன்
ெமல்லடி பற்றி விளக்கினன் அம்மா. 242

278 ெசம்மல் பதங்கள் ெசம்புனல் ஆட்டிக்
ைகம்மலி யுங்கள பந்தைன யூட்டி
அம்மலர் சூட்டி அகிற்புைக காட்டி
ெநய்ம்மலி பூஞ்சுடர் நீட்டினன் அன்ேற. 243

279 இவ்வைக பூைச இயற்று தேலாடும்
அவ்வயி ராணி அயிற்பைட ேயான்றாள்
ெசவ்விதின் ஆட்டிய தீர்த்திைக தன்ைனக்
ைகவைக ேயந்திெயார் காப்பிைட உய்த்தாள். 244

280 அன்னுழி இந்திரன் ஆறுமு ேகசன்
தன்ெனாரு ைகயிைட தந்திைய நல்கி
நின்னடி ேயன்இவண் ேநர்ந்தனன் என்னாக்
கன்னல் உமிழ்ந்த கடிப்புனல் உய்த்தான். 245

281 மருத்துவன் மாமைற மந்திர நீரால்
ஒருத்தி ெபாருட்டினில் ஒண்புனல் உய்ப்பக்
கரத்திைட ஏற்றன னால்கழல் ேசர்ந்தார்க்
கருத்திெகாள் முத்தியும் ஆக்கமும் ஈேவான். 246

282 ெசங்கம லத்திைற சிந்ைதயின் ஆற்றி
அங்ைகயின் ஈந்திட ஆண்டைக ெகாண்ட
மங்கல நாைண மணிக்களம் ஆர்த்து
நங்ைக முடிக்ெகார் நறுந்ெதாைட சூழ்ந்தான். 247

283 மாெவாடு வாைழ வருக்ைகெகாள் ைபங்காய்
தீவிய கன்னல் ெசறிந்திடு ெசந்ேதன்
ஆவருள் பாலிைவ அண்டர்கள் ெசம்மல்
மூவிரு மாமுக ைனநுகர் வித்தான். 248

284 வார்த்ெதாைக சூழ்தரு மத்தளி தக்ைக
ேபர்த்த வலம்பு  ேப  கலித்த
ஆர்த்தனர் வரீர் அருங்கண நாதர்
தீர்த்தைன வந்தைன ெசய்து களித்தார். 249
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285 தண்டுள வண்ணல் சேராருக ேமேலான்
எண்டிைச பாலகர் இந்திரன் என்ேபான்
அண்டர்கள் ஏைனயர் ஆங்கவர் ேகாலங்
கண்டு சிறந்தது கட்புல ெமன்றார். 250

286 ஆயது ேபாழ்தினில் அம்புய முற்ேறான்
காெய  தந்து கலப்ைபகள் கூவித்
தூயம ணம்பு  ெதான்முைற ேவள்வி
நாயக ைனக்ெகாடு நன்றுெசய் வித்தான். 251

287 உலகருள் காரணன் ஒண்ணுத ேலாடும்
வலமுைற யாக வயங்கனல் சூழ்ந்து
சிைலயிைட யன்னவள் சீறடி தந்தான்
மலரயன் உச்சியின் ேமலடி ைவத்தான். 252

288 மாலினி காளிகள் மாமல ராட்டி
பாலின் நிறத்தி பராயினர் சூழச்
சாலினி மங்கைல தன்ெனாடு கண்டான்
ேவலினின் மாவிைன வழீ எறிந்ேதான். 253

289 இவ்வைக மன்றல் இயற்றிய பின்ைனத்
ெதய்வத மாெதாடு ெசங்கதிர் ேவேலான்
அவ்ைவ ெயாடத்தைன அன்ெபாடு சூழ்ந்து
ெவவ்விதின் மும்முைற ேசவடி தாழ்ந்தான். 254

290 ேவறு
அடித்த லத்தில்வழீ் மக்கைள இருவரும் ஆர்வத்
ெதடுத்த ைணத்தருள் ெசய்துதம் பாங்கல் இருத்தி
முடித்த லத்தினில் உயிர்த்துமக் ெகம்முறு முதன்ைம
ெகாடுத்தும் என்றனர் உவைகயால் மிக்கெகாள் ைகயினார். 255

291 மைலம டந்ைதயும் இைறவனும் ைமந்தற்கு மகட்குந்
தைலைம ெசய்தருள் பு தலுஞ் சாைலயுள் இருந்த
அலர வன்முதல் அமரரும் முனிவரும் அணங்கின்
குலம டங்கலும் அவரடி முடிமிைசக் ெகாண்டார். 256

292 அறுமு கன்றைன அணங்கிைன அைவயுேளார் எவரும்
முைறயில் வந்தைன ெசய்தலும் முழுதருள் பு ந்து
கைறயி ளங்கிய கண்டனுங் கவு யுங் கடிதின்
மைறத லுற்றனர் ப சனந் தன்ெனாடு மன்ேனா. 257

293 மைறந்த காைலயில் விம்மித ராய்மணச் சாைல
உைறந்த ேதவரும் முனிவரும் உயிர்களுக் குயிராய்
நிைறந்த ேமைலேயார் நிைலைமைய நிைனந்துதம் வாயால்
அைறந்து ைகெதாழு தவர்ெபயர் எடுத்ெதடுத் தார்த்தார். 258
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294 வைரப ைடத்தவர் மைறந்துழி வானவர் பலரும்
நிைரப ைடத்துள முனிவருங் கவன்றது நீத்தார்
திைரப ைடத்துள ஆழ்கடற் பட்டுேளார் சிறந்த
கைரப ைடத்ெதன அணங்ெகாடு குமரைனக் கண்டு. 259

295 உைமயும் ஈசனும் இருந்திடு படீிைக உம்பர்க்
குமர நாயகன் ெதய்வதக் களிற்ெறாடுங் கூடி
அமர அன்னது காண்டலும் மகிழ்சிறந் தன்னார்
கமல ெமல்லடி ெதாழுதனர் வழுத்தினர் களிப்பால். 260

296 இைனய காைலயில் அ யைணப் படீநின் றிழியா
அைனவ ருந்ெதாழு துடன்வர ஆறுமா முகத்துப்
புனித நாயகன் மங்கல இைசெயாடும் ேபாந்து
தனது ேகாயிலுட் புக்கனன் இைறவியுந் தானும். 261

297 ேவைல யன்னதில் குமரேவள் ேவள்விநா யகற்கு
மால யன்முதல் அமரர்க்கும் மற்றுளார் தமக்கும்
ஏல ேவவிைட தந்துதன் ப சனம் எைவயும்
ஆல யந்தனிற் கைடமுைற ேபாற்றுமா றளித்தான். 262

298 இன்ன தன்ைமய தாகேவ எம்ைமயனீ் ெறடுத்த
அன்ைன தன்னுடன் அறுமுகன் உைறயுளின் அைடந்து
ெபான்னின் மஞ்சேமற் படுத்துெமல் லமளியிற்% புவனம்
மன்று யிர்த்ெதாைக யுய்ந்திட முயங்கிைவ கினனால்.
(% "அவனன்றி ஓரணுவும் அைசயாது" என்னும் பழெமாழி
இங்கு உன்னற்பாலது.)

263
299 ேசணு தித்திடு ெதய்வதக் களிற்றிைனச் ெசவ்ேவள்

நாணி னிற்கட்டி நக ைடத் தந்துநற் கலன்கள்
பூணு தற்றுறும் அங்குசங் ைகக்ெகாடு புயமாந்
தூணு றப்பிணித் தைணத்தனன் அருெளனுந் ெதாடரால். 264

300 மருந்து ேபால்ெமாழிக் கும யுங் குமரனும் மணந்தாங்
கிருந்த ெவல்ைலயில் வி ஞ்சனும் மாலும் ஏைனயரும்
விைரந்து தத்தமக் கியன்றெதால் லிருக்ைகயின் ேமவப்
புரந்த ரன்ப  சனெராடுந் தன்மைன புக்கான். 265

301 முகிலு யர்த்தவன் முசுகுந்த ேனமுதல் உள்ள
அகில மன்னர்க்குந் ேதனுவின் பலபயன் அருத்தித்
துகிலும் ஆரமும் அணிகளும் இருநிதித் ெதாைகயும்
விகல மின்றிேய ெகாடுத்தனன் யாைரயும் விடுத்தான். 266

302 எல்ைல யன்னதின் முசுகுந்த னாதியாம் இைறவர்
கல்ல கந்தனில் இழிந்துதஞ் ேசைனயின் கடைல
ஒல்ைல கூடிேய ேவறுபல் புலந்ெதாறும் ஒருவித்
ெதால்ைல யூர்புகுந் திருந்தனர் வடீுறுந் ெதாடர்பால். 267
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303 மன்னர் யாவரும் விைடெகாடு ேபாதலும் மகவான்
தன்ன தாகிய கடிமைனக் கிழத்தியுந் தானும்
இன்னல் தீர்தரு ேபாகம தாற்றினன் இருந்தான்
அன்ன பான்ைமயிற் சில்பகல் அகன்றன அன்ேற. 268

ஆகத் திருவிருத்தம் - 303
------

3. விண்குடிேயற்று படலம் (304 - 349)

304 ஆன சிற்சில ைவகல்ெசன் றிடுதலும் அணங்குந்
தானும் உற்றிடும் உைறயுைள ஒருபகல் தணந்து
வான வ க்கிைற விைனக்குைற நிரப்புதல் வலித்துக்
ேகான கர்ப்ெபரும் புதவினில் வந்தனன் குமரன். 1

305 உவாவின் மாதுடன் உவாவினுக் கிைளயவன் உவாவில்
திவாக ரன்மதி யாெமன வருதலும் ெத ந்து
தவாத அன்புைட வயவருஞ் சாரதர் எவரும்
அவாெவா டன்னவர் அடிமுைற வணங்கிநின் றார்த்தார். 2

306 அனிகம் ஆர்த்திடல் ெசவிப்புலம் படா�தலும் அடல்ேவல்
புனித நாயகன் ேபாந்தனன் ேபாந்தனன் என்று
வனச ேமலவன் மாலவன் மகபதி வாேனார்
முனிவர் யாவரும் எழுந்தனர் விைரெசலல் முன்னி. 3

307 ேவறு
எழுதரு கின்றவர் யாரும் ஓ ைமப்
ெபாழுதுறும் அளைவயிற் ேபாந்து மன்னுயிர்
முழுதருள் பு தரு முதல்வன் ேசவடி
ெதாழுதனர் இைறஞ்சினர் சூழ்ந்து ேபாற்றலும். 4

308 ெகாந்தவிழ் அலங்கலங் குவவுத் ேதாளினான்
வந்துவந் தைனபு  வதைன ேநாக்கிேய
நந்தனி யூர்திைய நடாத்திச் ெசல்ெகனச்
சிந்ைதயில் விைரதரு ேதர்ெகாண் ேடகினான். 5

309 ஆசுகன் உய்த்திடும் அம்ெபாற் ேறர்மிைச
வாசவன் அருள்பு  மடந்ைத தன்னுடன்
ேதசுைட அறுமுகச் ெசம்மல் கண்ணுதல்
ஈசனுங் கவு யும் என்ன எய்தினான். 6

310 ேவறு
சூ  ேனாடு துைனப த் ேதர்மிைசச்
சூ  ேனாடு துைணவன்வந் ெதய்தலும்
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வா  வசீினார் மாமலர் பன்முைற
வா  வசீினர் வானவர் யாருேம. 7

311 பூத வரீரும் ேபார்ப்பைட மள்ளரும்
மூது ணர்ந்த முனிவன் சிறார்களுங்
ேகாைத ேவலுைடக் ெகாற்றவற் காம்பணி
ஏதும் ஆற்றி இனிதயற் சுற்றினார். 8

312 மாகர் யாரும் வணங்க அவரவர்
ேசக ரத்தினிற் ேசவடி சூட்டிேய
ேதாைக மாமயில் ேதான்றல்முன் நின்றதால்
ஆைக யால்தவம் ஆற்றலேத அன்ேறா. 9

313 பூவி னன்முதற் புங்கவர் யாைரயும்
மூவி ரண்டு முகத்தவன் கண்ணுறஇீ
நீவிர் எல்லிரும் ேநர்ந்தநும் ஊர்தியின்
ேமவி ெயம்ெமாடு ெசல்லுமின் விண்ெணன்றான். 10

314 என்ன ேலாடும் இனிெதன நான்முகன்
அன்ன மீதினும் அச்சுதப் பண்ணவன்
பன்ன ேகசன் பைகஞன்றன் மீதினும்
முன்னர் ஏறி முதல்வைன எய்தினான். 11

315 மாறில் ெவள்ளி மைலப்படு ெதண்கயத்
தூறு நீத்தத் ெதாழுக்ெகன மும்மதத்
தாறு பாயும் அடல்அவி ராவதத்
ேதறி வந்தனன் இந்திரன் என்பவன். 12

316 மற்று நின்றுள வானவர் யாவரும்
முற்று ணர்ந்த முனிவருந் தத்தமக்
குற்ற வூர்திகள் ஊர்ந்ெதம் மிைறவைனச்
சுற்றி நின்று துதித்துடன் ேமயினார். 13

317 வள்ளல் இத்துைண வானுல கத்திைடப்
ெபாள்ெள னப்புகப் ேபாதுகின் றாெனனாக்
ெகாள்ைள யிற்பலர் கூறலுங் கூளியின்
ெவௗ�ள முற்றும் விைரந்ெதழுந் திட்டேவ. 14

318 குடகு ழாப்பைண ெகாக்கைர தண்ணுைம
படக மாதிய பல்லியம் ஆற்றிேய
புைடெந ருங்கிய பூத ல் எண்ணிலார்
இடிமு ழங்கிய ெதன்ன இயம்பினார். 15

319 ஈங்கித் தன்ைமயின் ஈண்டு ப சனம்
பாங்குற் ேறகப் பரஞசுடர்ப் பண்ணவன்
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ஓங்கற் ெகாண்ட ஒருதனிக் ேகாநகர்
நீங்கிச் ேசணின் ெநடுெநறிப் ேபாயினான். 16

320 அந்த ரத்தில் அமருல கந்தைனக்
கந்த னங்ெகாரு கன்னலின் நீங்கிேய
இந்தி ரப்ெபயர் எய்திய மாதுலன்
முந்தி ருந்த முதுநகர் ேமவினான. 17

321 ேவறு
விண்ெடாடர் ெபான்னகர் ேமைலச் சூர்மகன்
நுண்டுகள் ெசய்திட ெநாய்தின் உற்றதும்
அண்டர்கள் இைறயவன் அகங்ெகாள் ேவட்ைகயும்
கண்டனன் குமரேவள் கருைண யாழியான். 18

322 வகீ்குறு கைனகழல் விமல நாயகன்
ஆக்கமில் விண்ணுல களிக்கும் ெபற்றியால்
ேதக்கிய விஞ்ைசயின் ெதய்வத் தச்சைன
ேநாக்கினன் இைனயன நுவறன் ேமயினான். 19

323 ெசல்லைல யகன்றிடு ேதவர் மன்னவன்
எல்ைலயில் வளெனாடும் இருக்கும் பான்ைமயால்
ெதால்ைலய தாெமனத் துறக்க நல்குதி
வல்ைலயில் என்றலும் வணங்கிப் ேபாயினான். 20

324 ேவறு
நூெற ந்திடு ேநான்ைமேயான், மாறில் ெபான்னகர் மாடுற
வறீு மாமதில் விண்ணுலாம், ஆறு பாய அைமத்தனன். 21

325 ஆயி ரம்மலர் அம்புயன், ேசய வாய்கள் திறந்ெதன
ஞாயில் மாமதில் நள்ளுற, வாயில் நான்கு வகுத்தனன். 22

326 நாற்றி ைசக்கண நாதரும், ஆற்ற ேவய  தாெமன
ஏற்ற ேகாபுரம் ஏழ்நிைல, வறீ்று வறீ்று விதித்தனன். 23

327 வண்ண மாமதில் ைவப்பினுள், அண்ண லங்கி  யாழிசூழ்
கண்ண கன்புவிக் காட்சிேபால், எண்ணில் வதீி இயற்றினான். 24

328 பூவின் ேமல்வரு புங்கவத், ேதவு நாணுறு ெசய்ைகயில்
காவல் மாநக ரத்திைடக், ேகாவில் ஒன்று குறிற்றினான். 25

329 ேதவு காமுறு ெசய்வைர, காவி மல்கு கயத்ெதாடு
வாவி ெபாய்ைக வரம்பில, ஓவில் பான்ைமயின் உதவினான். 26

330 மாட மாளிைக மண்டபம், ஈடு ேசர  ஏற்றைண
பாடு ேசர்தரு பாழிகள், நாடி ஏர்தக நல்கினான். 271
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331 ேவறு
ஏறுசீர் இந்திரன் இருக்குங் ேகாயிலும்
ஆறுமா முகப்பிரான் அமருங் ேகாட்டமும்
மாறிலா மாலயன் மந்தி ரங்களும்
ேவறுளார் இருக்ைகயும் விதித்திட் டானேரா. 28

332 கூன்முக வால்வைளக் கு சில் ஊனும்
நான்முகன் ஊ னும் நலத்த ெதன்றிட
வான்முக வியனகர் வளைம சான்றிட
நூன்முக நாடிேய நுனித்து நல்கினான். 29

333 ேவறு
ெபான்னி னுக்குப் புகலிட மாகவான்
மன்னி னுக்குச்ெசய் மாநகர் வண்ைமைய
என்னி னுக்கும் இயம்பவற் ேறாகைல
மின்னி னுக்கும் விதிப்பருந் தன்ைமேய. 30

334 இைனத்தி யாவும் இைமப்பிைடச் சிந்ைதயின்
நிைனப்பிற் ெசய்த நிைலைமைய ேநாக்கிேய
நைனத்து ழாய்முடி நாரணன் நான்முகன்
மனத்தி னூடு மகிழ்ச்சிைய ேமவினார். 31

335 வல்ைல ேவதன் வகுப்பது மற்றுனக்
கில்ைல ேநெரன் றினிது புகழ்ந்திட
அல்லல் தீர்அம ரர்க்கிைற காண்குறஇீப்
புல்லி னான்அப் புைனவைன என்பேவ. 32

336 அணங்கு சால்புரம் அவ்வைக நல்கிேய
நுணங்கு நூலவன் சண்முகன் ேநான்கழல்
வணங்கி நிற்பவ ருள்ெசய்து மாடுறு
கணங்க ேளாடு கதுெமனப் ேபாயினான். 33

337 அன்ன காைல அரம்ைபய ேராெடாரு
ெபான்னின் மானம் புகுந்து புேலாமைச
கன்னல் ஒன்றினில் காமரு ெபான்னகர்
மன்னன் மந்திரம் வந்தைடந் தாளேரா. 34

338 அைடயும் எல்ைல அறுமுகப் பண்ணவன்
இைடநி ைலப்படும் இந்திரன் ேகாநகர்க்
கைடமு தற்ெசலக் கஞ்சைன யாதிேயார்
உைடய தத்தம தூர்தியின் நீங்கினார். 35

339 அக்க ணந்தனில் அண்டர்கள் யாவரும்
ெதாக்கு டன்வரத் ேதாைகயன் னாளுடன்
ெசக்கர் மாமணித் ேத னுந் தீர்ந்ெதாராய்ப்
புக்கு ேமயினன் ெபான்புைன மன்றேம. 36
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340 ேவறு
தன்றுைண மஞ்ைஞ யாகித் தாங்குதல் ெத ந்தி யானும்
இன்றிவற் ப ப்பன் என்னா இளவலும் அைமந்த ெதன்ன
மன்றிைட இருந்த ெதய்வ மடங்கலந் தவிசின் உம்பர்
ெவன்றியந் தனிேவல் அண்ணல் வறீ்றிருந் தருளி னாேன. 37

341 அன்னேதார் அளைவ தன்னில் அறுமுகன் அல ற் புத்ேதள்
முன்னவர் தம்ைம எல்லாம் முழுதருள் பு ந்து ேநாக்கி
இந்நகர் அரசு ேபாற்ற இைமயவர் இைறவற் கின்ேன
ெபான்னணி மவுலி ெபாள்ெளனப் புைனதி ெரன்றான். 38

342 என்றிைவ குமரன் கூற இனிெதன இைசவு ெகாள்ளா
அன்ெறாரு கணத்தின் முன்னர் அட்டமங் கலமுந் தந்து
மன்றல்ெகாள் கவ  ஔ�வாள் மணிமுடி கவிைக ேயாடு
நின்றுள உறுப்பும் ஏைனப் ெபாருள்களும் ெநறியின் உய்த்தார். 39

343 அரசியல் உ ைமத் ெதல்லாம் ஆங்கவர் அைழத்துக் கங்ைகத்
திைரெசறி ெதண்ணரீ் ஆட்டிச் ெசழுந்துகில் கலன்கள் சாந்தம்
விைரெசய்தார் புைனந்து சீய வியன்ெபருந் தவிசின் ஏற்றி
வ ைசேயா டிந்திரற்கு மணிமுடி சூட்டி னாரால். 40

344 சுடர்த்தனி மவுலி தன்ைனச் சூட்டலுந் துறக்கத் தண்ணல்
அடித்துைண பணிந்தார் வாேனார் அைனவரும் ஆசி தன்ைன
எடுத்ெதடுத் தியம்ப லுற்றார் இருடிகள் அரம்ைப மாதர்
நடித்தனர் விஞ்ைச ேவந்தர் நல்லியாழ் நவின்றி ைசத்தார். 41

345 இந்திரன் அைனய காைல எம்பிரான் முன்னர் ஏகி
வந்தைன பு ந்து ேபாற்றி வளமலி துறக்க நாடு
முந்துள அரசுஞ் சீரும் முழுெதாருங் களித்தி எந்தாய்
உய்ந்தனன் இதன்ேமல் உண்ேடா ஊதியம் ஒருவர்க் ெகன்றான். 42

346 என்றலும் அருள்ெசய் தண்ணல் இந்நகர் அரசு ேபாற்றி
நன்றிவண் இருத்தி என்னா நாகர்ேகான் தன்ைன ைவத்து
நின்றுள அமரர் தம்ைம நிைலப்படும் இருக்ைகக் ேகவித்
தன்துைண அணங்குந் தானுந் தன்ெபருங் ேகாயில் ேபாந்தான். 43

347 குறிெனடில் அளவு சான்ற கூளியும் வயவர் யாரும்
வறியேதா ரணுவுஞ் ெசல்லா மரபினால் வாயில் ேபாற்ற
உைறயுளின் இருக்ைக நண்ணி ஒருெபருந் தைலவி ேயாடும்
அறுமுக வள்ளல் பல்ேவ றாடல்ெசய் திருந்தான் அன்ேற. 44

348 தூவியந் ேதாைக ேமேலான் துைணவிேயா டிருந்த காைலப்
பூவினன் முதேலார் தத்தம் புக்கிடம் அமர்ந்தா� அன்ேற
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ேதவர்கள் இைறவன் தானுஞ் ேசயிைழ சசியு மாக
ேமவினன் இன்பந் துய்த்து விண்ணுல கரசு ெசய்தான். 45

349 இைனத்தியல் கின்ற எல்ைல இந்திர வளேன அன்றி
அைனத்துல கத்து முள்ள ஆக்கமும் தாம்ெபற் ெறன்ன
மனத்திைட உவைக ெகாண்டு மாநகர் இருக்ைக புக்குத்
தனித்தனி அமரர் எல்லாஞ் சாறயர்ந் தமர்த லுற்றார். 46

ஆகத் திருவிருத்தம் - 349
-------

4. கந்த ெவற்புறு படலம் (350 - 355)

350 இப்படி சிலநாள் ஏக இதன்மிைச ைவகல் ஒன்றில்
இப்பருங் கந்த ெவற்பில் உைறவது கருதிச் ெசவ்ேவள்
ெசப்புறழ் ெகாங்ைக ேயாடுஞ் சினகரந் தணந்து ெசல்ல
அப்ப  சுணர்ந்து ேவதா ஆதியர் யாரும் ேபாந்தார். 1

351 ெபருந்தைக யைனய காைலப் பிரமன்மால் முதேலார் யாரும்
விைரந்துதம் பதங்கள் ெசல்ல விைடபு ந் தங்கண் வானத்
திருந்தர சியற்ற விண்ேணார்க் கிைறவைன நிறுவித் ெதய்வத்
திருந்திைழ அணங்கி ேனாடுஞ் ெசன்றுதன் ேத ற் புக்கான். 2

352 ேத ைடப் புகுந்த ஐயன் திறலுைட ெமாய்ம்பன் பாகாய்ப்
பா ைடச் ெசன்று முட்ேகால் பற்றினன் பணியா லுய்ப்பப்
ேபாருைடச் சிைலவல் ேலாரும் பூத தங் கடலுஞ் சுற்றக்
காருைடக் களத்துப் புத்ேதள் கயிைலமால் வைரயிற் ேபாந்தான். 3

353 ேபானேதார் காைல ைவயம் ெபாள்ெளன இழிந்து முக்கண்
வானவன் தன்ைன ஆேயா டடிகைள வணக்கஞ் ெசய்து
ேமனேதார் கருைண ேயாடும் விைடெபறஇீ விண்ணு ேளார்கள்
ேசைனயந் தைலவன் கந்தச் சிலம்பினிற் ேகாவில் புக்கான். 4

354 புக்கேதார் குமர மூர்த்தி ெபாருதிறல் வயவர் யாருந்
ெதாக்கனர் பணியில் நிற்பத் ெதால்பைடக் கணங்கள் ேபாற்ற
ைமக்கருங் குவைள ஒண்கண் மடவர ேலாடு ேமவி
மிக்குயர் மணிப்ப ீடத்தில் வறீ்றிருந் தருளி னாேன. 5

355 %துய்யேதார் மைறக ளாலுந் துதித்திடற் க ய ெசவ்ேவள்
ெசய்யேப ரடிகள் வாழ்க ேசவலும் மயிலும் வாழ்க
ெவய்யசூர் மார்பு கீண்ட ேவற்பைட வாழ்க அன்னான்
ெபாய்யில்சீ ரடியார் வாழ்க வாழகஇப் புவன ெமல்லாம்.
(பா-ம் % துய்யதா மைறகளாலுந் துதித்திட அ ய தான
ெசய்யேவள் அடிகள் வாழ்க.)

6
ஆகத் திருவிருத்தம் - 355
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5. இந்திரபு ப் படலம் (356 - 421)

356 காசினி வியத்தகு கந்த ெவற்பிைடத்
ேதசுைட முருேகவிேசர்ந்த ெசய்ைகையப்
ேபசினன் இங்கினிப் பிறங்கு ெபான்னகர்
வாசவன் இயற்ைகயும் மற்றுங் கூறுேகன். 1

357 துண்ெணன அவுணைரத் ெதாைலத்த ேவற்பைடப்
பண்ணவன் அருளினால் பலரும் ேபாற்றிட
விண்ணர சியற்றிய ேவந்தன் ஓர்பகல்
எண்ணினன் உளந்தனில் இைனய நீரேத. 2

358 பற்றலர் சிறுெதாழில் பலவு மாற்றிேய
உற்றதும் அளப்பிலா உகெமா ளித்தது
மற்றதன் இைடயிைட வந்த தீைமயும்
ெபற்றிடு துன்பமும் பிறவும் உன்னினான். 3

359 மறுத்தனன் சசியுடன் ைவகும் வாழ்க்ைகைய
ெவறுத்தனன் ெவறுக்ைகைய ேவந்தியற் ைகயுஞ்
ெசறுத்தனன் தவத்தினாற் ேசர்வன் வெீடனாத்
துறத்தைல உன்னினன் துறக்க ேமயினான். 4

360 இந்திரன் இயற்ைகைய எண்ணி வானவர்
மந்தி  யாகியும் மன்ன னாகியும்
அந்தண னாகியும் அமரும் ெபான்னவன்
புந்தியில் ஈெதாரு புண ப்ைப உன்னினான். 5

361 உன்னிய ேமலவன் உம்ப ருக்ெகலாம்
மன்னவ னுைழதனில் வந்து ைவகிேய
ெகான்னவில் வச்சிரங் ெகாண்ட பாணியாய்
இன்னன ேகெளன இயம்பல் ேமயினான். 6

362 புன்ெறாழி லாகிய ெபாய்யும் வாய்ைமயாம்
ஒன்ெறாரு ெபரும்பயன் உதவு மாயிடின்%
என்றனர் சுரகுரு இந்தி ரன்பதம்
நின்றிட ஈெதாரு நிகழ்ச்சி கூறுவான்.
(% 'ெபாய்ம்ைமயும் வாய்ைம இடத்த புைரதீர்ந்த, நன்ைம பயக்கு
ெமனின்' என்னும் திருக்குறள் கருத்திைன இங்கு ஒப்பு ேநாக்குக.)

7
363 ேவறு

அன்பு நீங்கிய அவுணருக் கரசனாற் பட்ட
துன்ப மானைத உன்னிேய துறக்கேமல் அரசும்
இன்ப வாழ்க்ைகயும் ெவறுத்தைன இைவெவறுத் தைனேயல்
பின்பு ேதாற்றுநீ ஆற்றலால் ெபறும்பயன் யாேதா. 8
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364 சிந்ைத ெவந்துயர் உழந்தவ ரல்லேரா திருவும்
அந்த மில்ெபரு வாழக்ைகயும் எய்துவர் அதுதான்
ைமந்த வாழிேகள் நின்னள வன்றுகாண் மதிக்கின்
இந்த மூவுல கந்தனில் வழங்கிய இயற்ைக. 9

365 ஓவ ருந்தவம் இயற்றிய முனிவ ல் உலகத்
ேதவர் தங்களில் பாதலத் ேதார்களிற் சிறந்த
மூவ ெரன்றுேபர் ெபற்றிடு முதல்வர்கள் தம்மில்
ஏவர் மங்ைகயர் முைலத்தைலப் ேபாகம்விட் டிருந்ேதார். 10

366 ேபான துன்பினுக் கஞ்சிேய புகுந்தவித் திருைவ
ஊன மாெமனத் துறந்துநீ தமிையேதாற் றுழலின்
ஆன ேபாதுறுந் துய னுக் கவதியும் உண்ேடா
கானல் நீந்திட ெவருவிேய கடல்புக வற்ேறா. 11

367 ஆக ேநாவுற வருத்திேய ஐம்புலன் அவித்து
ேமாக மாதியாம் மூவிரு குற்றமும் முருக்கி
ேயாகு ெசய்திடும் ேமைலேயார் ெபறும்பயன் உைரக்கில்
ேபாக மன்றிஒன் றில்ைலகாண் எல்ைலதீர் புகேழாய். 12

368 காண்ட கும்புலன் ஒடுங்குமாங் கரணமும் இைலயாம்
பூண்ட ெசய்ைகயும் ஒழியுமா மியாக்ைகயும் ேபாமாம்
ஆண்ெடார் ேப ன்பம் உண்ெடன்பர் அதைனயார் அறிந்தார்
ஈண்டு கண்டேத ெமய்ெயன்பர் உலகுேளார் யாரும். 13

369 ெபாய்ம்ைம உற்றிடு கானைலப் புனெலன விரும்பிக்
ைகம்மிைசக் ெகாண்ட அமிர்திைனக் கமருகுத் தாங்கு
ெமய்ம்ைம யிற்சிலர் உண்ெடனும் வடீுேப றுன்னி
இம்ைம யிற்பயன் இழக்குதி நன்றுநின் எண்ணம். 14

370 மங்ைக மார்இடத் தின்பேம இன்பமற் றவேரா
டிங்கு வாழ்வுறும் வாழ்க்ைகேய இயல்புறும் வாழக்ைக
அங்க வர்ப்ெபறு ெசல்வேம ெசல்வம்ஆங் கவர்தங்
ெகாங்ைக புல்குறா வறுைமேய ெகாடியேதார் வறுைம. 15

371 மறுவி லாதவாள் மதிமுக மடந்ைதயர் புணர்ப்ைபச்
சிறிய இன்ப ெமன்றுைர ெசய்வர் அன்னதன் சிறப்ைப
அறிவ ேரெயனின் ஆங்கேத ேப ன்ப மாகும்
இைறவ நீயது ேகட்டிேயல் ெமாழிகுவன் என்றான். 16

372 ஏமஞ் சான்றிடு குரவன்மற் றிைவயிைவ இைசப்ப
நாமஞ் சாற்றிடு குலிசமாப் பைடயினன் நைகயா
ஓமஞ் சான்றிடு தீமுன்னர் இழுெதன உைடந்து
காமஞ் சான்றிடும் உளத்தனாய் இைனயன கழறும். 17
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373 ெபாருந்து மாசிைன அகற்றிநற் காட்சிையப் பு யும்
மருந்து ேபாலுறு குரவநீ மடந்ைதயர் சிறப்புந்
திருந்து காமநல் லின்பமும் எனக்கருள் ெசய்யா
திருந்த காரண ெமன்ெகாேலா இன்றுகா ெறன்றான். 18

374 ேவறு
ெவற்றுட லத்தில் விழித்ெதாைக ெபற்ற
சிற்றறி ேவான்இைவ ெசப்புத ேலாடும்
மற்றிவண் உள்ளம் மயங்கினன் என்னாக்
கற்றுணர் மந்தி  கட்டுைர ெசய்வான். 19

375 மாதர்கள் ேமன்ைமகள் மன்மத நன்னூல்
ஓதிடும் உண்ைமைய ஓர்ந்துணர் கின்ற
காதல் இலாவழி கட்டுைர ெசய்யார்
ஆதலின் ஐய அைறந்திலன் இந்நாள். 20

376 ேகாண்மதி ேயகுைட யாவரு ேகான்தன்
மாண்மதி நூெலனும் வான்கடன் முற்றும்
நீண்மதி யால்உணர்ந் ேதன்அதன் நீர்ைம
ேகண்மதி ெயன்று கிளர்த்திடு கின்றான். 21

377 ஈறில ெவன்றும் இயம்பினர் பத்ேத
நூறுடன் எட்ெடனும் நூலும் நுவன்றார்
ேவறும் இைசத்தனர் ெமய்ச்சம யந்தான்
ஆெறன ஓதினர் ஆங்கைவ தம்முள். 22

378 சுைதயமு ேதெயனத் துய்த்திடு நீரார்க்
கிதமிக நல்குவ திம்ைமயின் முத்திக்
கதியருள் கிற்பது காமல் உேலாகா
யதெமன ேவெநறி ெயான்றுள தன்ேற. 23

379 அச்சம யத்தைல யாற்றிைட நின்ேற
எச்சமில் வடீுெபற் றின்புறு கின்ேறார்
ெமச்சியல் ஆடவர் ேமலைத ஈேவார்
நச்சுறு கூவிழி ந யர் தாேம. 24

380 அம்மட வார்இய லானவும் அன்ேனார்
தம்ைம அைடந்திடு தன்ைமயும் ேமவுஞ்
ெசம்ைமெகா ளாடவர் ெசய்ைகயும் எல்லாம்
ெமய்ைமய தாக விளம்பிடும் ேவள்நூல். 25

381 சாதி இயற்ைககள் தத்துவம் மாந்தர்
தீதில் கணத்ெதாடு ேதசம் அவத்ைத
ேபாது கருத்திைவ ஆதிய ேபார்ேவள்
ேவதம் உைரக்கும் விழுப்ெபாருள் மாேதா. 26
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382 வைசதவிர் மாலினி மால்வட ைவப்ேபர்
இைசயினி அத்தினி ஏந்திைழ ேயார்க்காம்
அைசவறு ெதால்மர பாடவர் யார்க்குஞ்
சசன்இட பன்அசு வன்இைவ தாேம. 27

383 முன்னம் உைரத்திடும் மும்மர புக்குட்
கன்னியர் ஆடவர் காமர் குறிக்கு
மன்னி ஆழமும் நீளமும் முற்றும்
இன்னன ெவன்றிட ஏற்ப தியற்ைக. 28

384 அந்தமில் ேதவர் அருந்தவர்நாகர்
கந்தரு வத்தர் கணங்ெகழு பூதர்
முந்தும் அரக்கர் இயக்க  முரட்ேபய்
தந்திறன் ஆவது தத்துவ மாேம. 29

385 எண்ைமெகாள் தத்துவ யாற்றிைட நின்ற
ெபண்ைமய ைரவளி பித்ெதன ஓதும்
வண்ைமெகாள் முக்குணம் மன்னினர் மற்றவ்
வுண்ைம பைடத்திடல் ஒண்குண னாேம. 30

386 ேவறு
உருவும் வண்ணமும் ஓங்கும் ெசயற்ைகயும்
அ ைவ மார்கள்தம் நாளும் தைனயவுந்
ெத ய நாடித் ெதளிந்தறி கிற்பரால்
மரபு தான்முதல் வன்குணத் தீறுேம. 31

387 ஏறு ேதசந்ெதா றணீ்டிய மாதர்தம்
ஊறும் நீதியும் உள்ளமுஞ் ெசய்ைகயும்
ேவறு ேவறு வினவிெயல் ேலார்களுந்
ேதற நிற்பது ேதச இயற்ைகேய. 32

388 த த்த வாைல தருைண பிரவுைட
விருத்ைத யாகும் வியன்பரு வங்களின்
உைரத்த காலமும் உள்ளத்தின் ேவட்ைகயும்
பி த்த றிந்திடப் ெபற்றத வத்ைதேய. 33

389 ேகால மாம்முக் குணத்தர்முப் பான்ைமயர்
நால்வர் எண்மராம் நா யர் பற்றுற
ஏவலும் ஆடவர் எய்துதற் ேகற்றபல்
கால முந்ெத  கிற்பது காலேம. 34

390 மக்கள் காமம் வடிவினில் ைவகலும்
பக்கந் ேதாறும் இழிந்துயர் பான்ைமயால்
புக்க ேதா ைட நாடிப் புைரெயாரீஇத்
தக்க ெசய்வதுஞ் சாற்றிய ேமலேத. 35
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391 பற்று ேளாைரயும் பற்றிலர் தம்ைமயும்
முற்று ேளாைரயும் முற்றிலர் தம்ைமயும்
மற்று ேளாைரயும் மாந்தர்கள் ேதற்றமு�ல்
துற்ற ெசய்ைக உளங்ெகாள் கருத்தேத. 36

392 ேவறு
இங்கிைவ ஆடவர் இயல்புஞ் சால்புறு
மங்ைகயர் பான்ைமயும் வகுத்த தன்னவர்
ெபாங்கிய புணர்வைக புணர்ச்சிக் ேகற்பேதார்
அங்கிதம் பிறவுேமல் அைறய நின்றேவ. 37

393 புல்லுதல் சுைவத்திடல் புணர்ந கக்குறி
பல்லுறல் மத்தனம் பயிலுந் தாடனம்
ஒல்ெலாலி காணேமா டுவைக ஆதிய
எல்ைலயில் புணர்நிைலக் கிையநத என்பேவ. 38

394 ேவறு
விைரதேல சமந்தூக் ெகன்னும் ேவகமும் உச்சம் நீசம்
புைரதவிர் சமெமன் ேறாதும் ெபாருண்ைமயுங் குணத்திற் பற்றிப்
பரவும்ஐ வைகயில் ஈைரம் பகுதியாற் பிறவாற் ேசர்தல்
உைரதரு புணர்ச்சி யாகும் உப யும் அைனய ெதான்ேற. 39

395 உறுத்தேல ெநருக்கல் ெமல்ல உேராசுதல் உறுதல் முன்னா
மறுத்தவிர் தருவு சூழ்ந்த வல்லிேய மரேமற் ேகாடல்
ெசறித்தெவள் ள சி பாலார் தீம்புனல் ெசயிர்தீர் காட்சிப்
புறத்தி ேலார்உறுப் புறுத்தல் புணர்ச்சியிற் புல்லற் பால. 40

396 ைவத்தேல துடித்தல் ஒற்று மரெபாப்பு விலங்கு சுற்ேற
உத்தர மதுக்கல் உள்ள ீேடாங்குசம் புடாதி தன்னால்
பத்துடன் ஒன்றும் ஏைனய பல்வைக உறுப்பு நாடி
முத்திறத் தமிர்தம் உண்டல் முன்ெமாழி சுைவத்த லாேம. 41

397 சு தகம் எண்ணாட் டிங்கள் தூயமண் டலேம மஞ்ைஞ
நிரலடி முயலின் புன்கால் ெநய்தலின் இதேழ ேவங்ைக
உருெகழு நகவி ேரைக உருவில்ஏழ் உறுப்பி ெலங்கும்
வரன்முைற நகத்தால் தீட்டல் வள்ளுகிர்க் குறிய தன்ேற. 42

398 துவர்படு பவள மாைல சுனகமூ டிகேம ஏனக்
கவரடி மணிேபாழ் வட்டக் கடிகண்டப் பிரத முற்றும்
இைவஅல பிறவும் ேபால இன்னமு துண்ட தானம்
அைவதமில் ெநறியால் தந்தம் அழுத்தல் பற்குறிய தம்மா. 43

399 உரமுதல் ஐந்தில் ஐம்பால் உணர்ெதாழில் முைறயால் ஏற்பப்
ெபாருவரு புணர்ச்சி ேவைல புைடத்திடல் புைடப்ப தாகும்
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க கர மாதி யாய கனங்குைழ மகளிர் ெவ�க
மருவிய வழிபா டன்ேற மத்தனம் என்ப வல்ேலார். 44

400 மயில்புற வன்னங் காைட வண்டு வாரணஞ் ெசம்ேபாத்துக்
குயிெலன இைசக்கும் எட்டின் குரலிைனப் பயின்று காமர்
இயலுறு மகளிர் பாங்கர் எய்துழ இைவயில் ேவண்டுஞ்
ெசயல்வைக பு யு மாறு சிறந்தசீற் கார மாேம. 45

401 பா யல் கிராமி யஞ்சீர்ப் பவுத்திக நாக பாசம்
ஏ யல் நாக ரீகம் இந்திரா ணிகேம கூர்மஞ்
சா தம் ஆய்தம் மூர்த்தஞ் சங்கிரா ணிகமண் டூகம்
பா சம் பிடிதஞ் சூலஞ் சுரும்பிதம் பதும படீம். 46

402 எண்டகுஞ் சம்பு டம்ேவட் டிதம்விசும் பிதமுற் புல்லம்
பிண்டிதம் படீி தம்ேம பிேரதுைக அநுபா தந்தான்
பண்டதங் கடக மத்த பத்மவா சனஞ்ச மூர்த்தம்
தண்டகம் லளிதம் ேவணுச் சா தஞ் சமேவ சன்னம். 47

403 ஆடவஞ் சமபு டத்ேதா டமர்ப  வத்த கஞ்சங்
காடகந் ேதனு கம்மற் கடகம்ஐம் பதேம சானு
மாடமர் துகிலம் பனீம் ஆத்திக ேமகூர்ப் பன்னம்
படீிேதா ருகமம் பதீம் படீிைக ேயாடு பின்னும். 48

404 ஒட்டுவிக் கிரம ேமேகா யூதகம் என்னும் நாற்பான்
எட்டுள திறத்தி னானும் இைவயல பிறவாற் றானும்
மட்டமர் குழலி னரீகள் மகிழ்தர மதனூல் ேதறுஞ்
சிட்ட கள் புணரும் பான்ைம சித்திரக் கரண மாேம. 49

405 திைணநிைல மகளிர் தத்தந் திறங்களுஞ் ேசர்தல் மாண்பும்
உணர்குவ ெரனினும் மற்ற ஒண்குழு வதனுள் நின்ற
கணிைகயிற் பரத்ைத காமக் கன்னியர் ஒழிந்ேதார் தம்ைமப்
புணர்ைகயும் பிறவுந் ேதர்�தல் புலைமேயார் கடனாம் அன்ேற. 50

406 முன்னுற மதன நூலின் முைறெயலாந் ெதாைகயிற் கூறி
அன்னதன் வைகயுங் கூறி அகலமும் எடுத்துக் கூறிப்
ெபான்னவன் இருத்த ேலாடும் புரந்தரன் அவற்ைற ஓர்ந்து
கன்னிையப் புணருங் காமக் கவைலேமற் கருத்ைத ைவத்தான். 51

407 ெகாற்றெவங் குலிச வள்ளல் குரவைன இைறஞ்சி எந்ைத
ெசாற்றிடு பான்ைம ெயல்லாந் துணிவது வாகக் ெகாண்ேட
மறெறாரு ெபாருளும் ெவ�ேகன் வரம்பிலா இன்பந் தன்ைனப்
ெபற்றனன் ேபாலும் என்னப் ெபருமகிழ் ெவய்திப் ேபானான். 52

408 ேவறு
திைரெசறி கடெலனத் திைளக்கும் இன்பநூல்
உைரெசய்து ெபான்னவன் உவப்பிற் ேபாந்திட
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விைரெசறி ெதாங்கலான் ேமைலப் ெபான்னகர்
அரசிைன மதைலபால் ஆக்கி னானேரா. 53

409 விண்ணுல காளுறும் ேவந்தி யற்ைகைய
அண்ணலஞ் சயந்தனுக் கருளி இந்திரன்
தண்ணுறு சசிமுகச் சசிையக் கூடிேய
எண்ணரும் ேபாகமுற் றினிது ைவகினான். 54

410 அைலகடல் அமிர்திைன ெவறுக்கும் ஆயிைழ
இலவிதழ் அமுதேம இனிெதன் றுண்டிடுங்
ெகாைலயயி ராவதந் துறக்குங் ேகால்வைள
முைலயயி ராவத முயங்கி ேமவுேம. 55

411 ெவல்குறும் வலியுைட விருத்தி ரன்மிைசச்
ெசல்குறுந் ெதய்வதத் ேதைரச் சீறிடும்
ஒல்குறு நுசுப்பிைன உைடய மங்ைகதன்
அல்குலந் ேதர்மிைச அைசந்து ைவகுேம. 56

412 கருங்கடல் சூழ்புவி கவிழ்ந்து துன்புற
இரங்கிய இடிக்ெகாடி இகழ்ந்து காய்ந்திடும்
ெபாருங்கைண விழியுைடப் புேலாம ைசத்திரு
மருங்குல்மின் ெகாடியின்ேமல் மகிழ்ச்சி ெகாள்ளுேம. 57

413 இயற்படு தவமுனி யாக்ைக என்பினாற்
ெசயற்படு வச்சிரஞ் ெசங்ைக நீத்திடு
மயிற்ெபைட யன்னேதார் மடந்ைத கண்ெணனும்
அயிற்பைட ேசர்ந்திட அதைனத் தாங்குேம. 58

414 இருள்நிற விசும்பினில் இைடய றாமேல
வருசிைல இரண்ைடயும் மறக்கு மாமலர்த்
திருநிகர் வனப்புைடத் ெதய்வ மங்ைகதன்
புருவெவஞ் சிைலகேள ெபாருெளன் றுன்னுமால். 59

415 ஏந்தலம் புயலிைன இகழும் ஏந்திைழ
கூந்தலம் புயல்மிைச உவைக கூ��ந்திடும்
பூந்தரு வல்லிைய முனியும் பூண்முைல
வாய்ந்திடும் உேராமமாம் வல்லி புல்லுேம. 60

416 இத்திறம் இந்திரன் இந்தி ராணிபால்
ைவத்திடும் உளத்தினன் மறுைம எய்தினுங்
ைகத்திடு கருத்தினன் காமத் தின்பேம
துய்த்தனன் மதனநூல் துணிபு நாடிேய. 61

417 ேவறு
அன்னேதார் நாளில் ஓர்நாள் அமரர்ேகான் ஆைண ேபாற்றிப்
ெபான்னகர் ெசங்ேகால் ஓச்சிப் புரந்திடு சயந்தன் என்ேபான்
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தன்னயல் வந்து ைவகுந் தாபதர் அமரர் தம்முள்
முன்னுற கின்ற ஆசான் முகெனதிர் ேநாக்கிச் ெசால்வான். 62

418 எந்ைதேகள் மலேரான் ஆதி இயம்பிய அமரர் யாரும்
அந்தமில் முனிவர் யாரும் ஆற்றல்ெவஞ் சூரன் தன்னால்
ெவந்துயர் உழந்து ெதால்ைல ேமன்ைமயும் இழந்து தாழ
வந்தகா ரணம ெதன்ெகால் என்றலும் மைறேயான் ெசால்வான். 63

419 விண்ணவ ராயி ேனார்க்கும் ேமதகு முனிவர் யார்க்கும்
எண்ணமில் சூரன் தன்னால் எய்திய தீைம ெயல்லாம்
நண்ணலர் புரமூன் றட்ட நாதைன அன்றித் தக்கன்
பண்ணிய மகத்திற் புக்க பாவத்தால் விைளந்த ெதன்றான். 64

420 என்றலுஞ் சயந்தன் ேகளா ஈதுகா ரணேமல் அந்தப்
புன்ெறாழில் தக்கன் வாழ்க்ைக புரெம  படுத்த ேதைவ
அன்றிேய ெசய்த ேவள்வி ஆயிைட நிகழ்ச்சி யாவும்
ஒன்றற உைரத்தல் ேவண்டும் சிறியேனன் உணர்தற் ெகான்றான். 65

421 சயந்தெனன் றுைரக்கும் வள்ளல் சாற்றிய துணரா ஆற்ற
வயந்தைன எய்தி வாழி மதைலேகள் இதைன என்னா
வியந்திடும் அகந்ைத தன்னால் மிக்குறு தக்கன் காைத
நயந்தரு ெமாழியால் ஆசான் இத்திறம் நவிலல் உற்றான். 66

ஆகத் திருவிருத்தம் - 421
---------

ேதவகாண்டம் முற்றுப்ெபற்றது
ஆகக் காண்டம் ஐந்துக்குத் திருவிருத்தம் - 8278
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