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6. தக்ஷ காண்டம்
14. கயமுகன் உற்பத்திப் படலம் (908- 1172)

      
908  பாக சாதனன் ெதால்ைலநாள் வானவப் பைடேயா
      ேடகி ேயயசு ரர்க்கிைற தன்ைனெவன் றிகலில்
      வாைக சூடிேய விஞ்ைசயர் முதலிேனார் வாழ்த்தப்
      ேபாக மார்தரும் உலகிைட மீண்டுேபாய்ப் புகுந்தான். 1
      
909  ெபான்ன கர்க்கிைற ேபாதலும் ெபாறாைமயிற் புழுங்கி
      வன்னி யுற்றிடும் அலங்கல்ேபா லுளநனி வாடி
      ெவன்ன ளித்திடும் அவுணர்தங் ேகாமகன் விைனேயற்
      ெகன்னி னிச்ெசயல் எனப்ெப  துன்னிேய இைனந்தான். 2
      
910  ெபான்ன கர்க்கிைற ேபாதலும் ெபாறாைமயிற் புழுங்கி
      ெவருவ ரும்படி மைலந்திடும் அமரர்பான் ேமவிப்
      ெபாருது ெவன்றிெகாண் ேடனக்குமப் ெபரும்புகழ் புைனய
      ஒருவ ெரங்குலத் தில்ைலெகா ேலாெவன உைரயாக்
      குருவி ருந்துழி அணுகிேய வணங்கினன் ெகாடிேயான். 3
      
911   ெபான்ன கர்க்கிைற ேபாதலும் ெபாறாைமயிற் புழுங்கி
      ெபாற்ைற யின்சிைற தடிந்தவன் கரெராடும் ேபார்ேமல
      உற்ற காைலயில் பைடயுடன் யான்ெபாரு துைடந்து
      மற்ற வற்குெவன் னளித்தனன் நம்ெபரு மரபிற்
      ெகாற்ற வரீர்க ளியாவரு முடிந்தனர் கூற்றால். 4
      
912 கழிய மாசிைன அைடந்தனம் இன்னேல கைரயாம்
      பழிெகாள் ேவைலயில் அழுந்தினம் உைடந்திடு பைகவர்க்
      கழிவும் உற்றனம் ெபருந்திறல் அற்றம் அவுணர்
      ஒழியும் எல்ைலவந் ெதய்திய ேதாவிவண உைரத்தி. 5
      
913 சிறுவ ராயிேனார் ெபருைமயிற் பிைழப்பேரல் ெதருட்டி
      உறுதி பற்பல ெகாளுத்திமற் றவர்தைம உயர்ந்த
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      ெநறியின் ஆக்குதல் குரவர்தங் கடனது நீேய
      அறிதி யாதலின் உய்யுமா றுைரத்திெயன் றைறந்தான். 6
      
914 உைரத்த வாசகங் ேகட்டலும் மன்னநீ உளத்தில்
      வருத்த முற்றிடல் என்னேவ ேதற்றிேமல் வருவ
      கருத்தி லுன்னினன் ெத தலும் ெவதும்பிய காயத்
      தைரத்த சாந்திைன அப்பினன் ேபாலஒன் றைறந்தான். 7
      (1. பாகசாதனன் - இந்திரன். விஞ்ைசயர் - வித்தியாதரர்.
      2. விைனேயற்கு - பாவியாகிய எனக்கு.
      3. குரு - சுக்கிரன். ெகாடிேயான் - அசுரர் அரசன்.
      4. ெபாற்ைற - மைல.
      7. ெவதும்பிய - ெவப்பமுற்று. சாந்து - சந்தனம்.)
      
915 ேவறு
      ஆதியம் பரமன் தாேள அைடதரு புனிதன் ெதால்ைல
      ேவதியர் தைலவ னான வி��ஞ்சன்ெமய் யுணர்விற் பூத்த
      காதலன் புலன்க ளாய பைகஞைரக் கடந்த காட்சி
      மாதவ முனிவர்க் கீசன் வசிட்டெனன் றுைரக்கும் வள்ளல். 8
      
916 அன்னவன் மரபின் வந்ேதான் அறிஞர்க்கும் அறிஞன் ேமலாய்
      மன்னிய ெநறிக்கண் நின்ேறான் மாகதன் என்னும் ேபேரான்
      உன்னரு மைறகள் யாவும் உணர்ந்தவன் உயர்ந்த வடீு
      தன்ைனயிங் கைடவன் என்னாத் தவந்தைன இயற்ற லுற்றான். 9
      
917 ஆயவன் தன்பால் இன்ேறார் அசுரகன் னிைகையத் ேதற்றி
      ஏயிைன என்னின் அன்னாள் எய்திேய அவன்ற ேனாடு
      ேமயின காைல ஆங்ேகார் ேவழமா முகத்தன் உங்கள்
      நாயகன் ஆகத் ேதான்றி நற்றவம் பு வன் அன்ேற. 10
      
918 நற்றவம் பு தல் காணா நண்ணலர் புரங்கள் மூன்றுஞ்
      ெசற்றவன் ேமவி ேமலாஞ் ெசல்வமுந் திறலும் நல்க
      மற்றவன் வாேனார் ெதால்சீர் மாற்றிெயவ் வுலகும் ஆளுங்
      ெகாற்றவ னாவன் என்று கூறினான் குரவ னாேனான். 11
      
919 அவ்வுைர ேகட்ட ேலாடும் அடித்துைண இைறஞ்சி ஈது
      ெசவ்விது ெசவ்வி ெதந்தாய் ெசய்வல்நீ பணித்த ெதன்ன
      எவ்வமில் புகரும் அற்ேற இயற்றிய ெசன்ேமா என்ன
      ைமவைர அைனய ேமனி மன்னவன் கடிது மீண்டான். 12
      
920 மீண்டுதன் னிருக்ைக எய்தி விபுைதெயன் ெறாருத்தி அன்னாள்
      காண்டகும் எழிலின் மிக்க கன்னிதன் குலத்தில் வந்தாள்
      பூண்டகு நாணி ேனாடும் ெபாருந்தினள் அவைள எய்தி
      ஈண்ெடாரு ெமாழிேகட் டன்னாய் என்னிடர் சீர்த்தி ெயன்றான். 13
      
921 மன்னவர் மன்னன் கூறும் மாற்றமங் கதைனக் ேகளாக்
      கன்னிைக யாகி நிற் காமரு வல்லி அன்னாள்
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      நின்னடித் ெதாண்டு ெசய்யும் நிருதர்தங் குலத்து வந்ேதன்
      என்னுனக் கியற்றுஞ் ெசய்ைக இைசந்தன இைசத்தி என்றாள். 14
      
922 உைரெயன ேலாடு மன்னன் உன்குலத் ேதாைர விண்ேணார்
      ெபாருதுெவன் கண்டு மீண்டு ேபானைத அறிதி அன்ேற
      மருவருங் குழலாய் ேபா ல் வானவர் தம்ைம ெவல்ல
      ஒருவரும் இல்ைல நின்னால் உற்றிட ேவண்டுங் கண்டாய். 15
      
923 ஆங்கதற் ேகதுக் ேகட்டி அம்ெபான்மால் வைரத்ெத னாது
      பாங்க ல் அ ய ேநான்பு பயிலுமா கதன்பாற் ெசன்று
      நீங்கல்ெசல் லாது பன்னாள் நிைனவறிந் ெதாழுகிக் காலந்
      தீங்கற நாடி அன்னான் ெசய்தவஞ் சிைதத்துச் ேசர்தி. 16
      
924 ேசருதி ெயன்னின் அங்ேகார் சிறுவன்நின் இடத்தில் ேதான்றிப்
      பாருல கைனத்தும் ேமலாம் பதங்களும் வலிதிற் ெகாண்டு
      வரீ ல் வரீ னாகி ெவம்பைக வடீ்டி எங்கள்
      ஆரஞர் துைடக்கும் அன்னாய் அன்னவா றைமதி என்றான். 17
      (8. வி ஞ்சன் : காதலன் - சனகாதிேயார்.
      9. அன்னவன் - அவ்வசிட்டன்.
      மாகதன் - ஒரு முனிவன்.
      12. புகர் - சுக்கிரன். 13. விபுைத - இவள் ஒரு அசுர கன்னிைக.
      15. ெவன் - முதுகு. 16. ஏது - காரணம்.)
      
925 ேவந்தன் துைரையக் ேகட்ட விபுைதயம் முனிவன் தன்பால்
      ேபாந்துன ெதண்ண முற்றப் புதல்வைன அளித்து மீள்வல்
      ஏந்தல்நீ இரங்கல் என்ேற ஏகினள் இைறவன் வாேனார்
      மாய்ந்தனர் இனிெயன் றுன்னி மகிழ்ச்சிேயா டிருந்தான் அங்கண். 18
      
926 ஏகிய அசுர கன்னி ஏமமால் வைரயின் சார்ேபாய்
      மாகதன் பாற்ெசன் றன்னான் மாதவத் திறத்ைத ேநாக்கி
      ஆெகாடி திவேன அல்லா தா து பு யும் நீரார்
      ேமாகமிங் கிவைன யாக்கி முயங்குவ ெதவ்வா ெறன்றாள். 19
      
927 ேநமிகள் அைனத்தும் ஆர நிவந்ெதழும் வடைவ தன்ைன
      மாமுகில் மாற்ற அற்ேறா மாற்றேவ வல்ல ெதன்னில்
      காமேவள் எடுத்த ெசய்ய கைணெயலாம் ஒருங்கு ெசன்றித்
      ேதாமில்சீர் முனிைய வாட்டித் துறைவயும் மாற்றும் என்றாள். 20
      
928 வானுயர் தவத்தின் நிற்கும் மாகதன் யாேன யல்ல
      ேமனைக வ னும் ேநாக்கான் விண்ணவர் பைகஞர் தங்கள்
      ேகானி துணரான் ேபாலுங் குறுகிநீ புணர்தி என்றால்
      நானதற் சிைசந்த வாறும் நன்ெறன நைகத்து நின்றாள். 21
      

929 ேபாந்தெனன் மீண்டும் என்னிற் ேபாற்றலர்க் குைடந்து ேசாரும்
      ேவந்தெனன் னுற்றாய் என்று மீளவும் விடுப்பன் அம்மா
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      ஏய்ந்தேந யத்தி ெலன்பால் எய்திமற் றிவேன எற்குக்
      காந்தேன யாக ேநாற்றுக் காலமும் பார்ப்பன் என்றாள். 22
      
930 என்றிைவ உன்னி உற்ேறார்க் கினிதருள் பு யும் ெவௗ�ளிக்
      குன்றுைற ெபருமான் ெசய்ய குைரகழல் கருத்துட் ெகாண்டு
      வன்றிறல் ேநான்பின் மிக்க மாகத முனிவன் ேநரா
      நின்றருந் தவத்ைத யாற்ற ெநடும்பகல கழிந்த தன்ேற. 23
      
931 மாதுெசய் தவத்தி னாலும் வரன்முைற வழாத ஊழின்
      ஏதுவி னாலும் அங்கண் இருங்களிற் ெறாருத்தல் ஒன்று
      காதலம் பிடியி ேனாடு கலந்துடன் புணரக் காணுஉ
      ஆதரம் ெபருகப் பல்கால் ேநாக்கினன் அருந்த வத்ேதான். 24
      
932 மறந்தனன் மனுவின் ெசய்ைக மனப்படு ெபாருைள வாளா
      துறந்தனன் காமம் என்னுஞ் சூழவைலப் பட்டுச் ேசார்வுற்
      றிறந்தனன் ேபால மாழ்கி இன்னுயிர் சுமந்தான் இன்று
      பிறந்தனன் இைனய கூட்டம் ெபற்றிடு ேவேனல் என்றான். 25
      
933 என்றிது புகன்று முன்ெசய் தவக்குைறக் கிரங்கி என்றும்
      நின்றது பழிேய ேயனும் நீடுேமற் காமச் சூர்ேநாய்
      தின்றுயிர் ெசகுக்கும் அந்ேதா ெசய்வதிங் ெகவேனா என்னா
      ெவன்றிெகாள் முனிவன் தானும் மனத்ெதாடு வினவல் உற்றான். 26
      (18. மீள்வல் - திரும்புேவன். 20. ேநமிகள் - கடல்கள்.
      21. ேமனைக - ேதவ மாத ல் ஒருத்தி.
      22. காந்தன் - காதலன். 24. களிறு ஒருத்தல் - ஆண் யாைன.
      பிடி - ெபண் யாைன.
      25. மனுவின் ெசய்ைக - மந்திரம் ெசபிக்கும் ெதாழில்.
      26. சூர் - அச்சம்.)
      
934 தீவிடந் தைலக்ெகாண் டாங்ேக ெதறுதரு காமச் ெசந்தீ
      ஓய்வது சிறிதும் இன்றி உள்ளுயிர் அைலக்கும் ேவைல
      யாவெதன் றாக்கின் இன்னும் அருந்தவங் கூடும் ஆவி
      ேபாவதிற் பயனியா ெதன்னாப் புணர்ச்சிேமற் புந்தி ெகாண்டான். 27
      
935 ேபவதற் ெகண்ணுப் ேபாதில் ெபாருவில்சீர் அசுரர்க் ெகல்லாங்
      காவலின் ஏவல் ேபாற்றும் கன்னிைக முனிவன் காமத்
      ேதாய்வதும் பிறவும் எல்லாம் ஒருங்குடன் ேநாக்கி எண்ணம்
      யாவதும் முடிந்த ெதன்னா எல்ைலயில் மகிழ்ச்சி ெபற்றாள். 28
      
936 ஈங்கிது கால மாகும் இடனுமாம் இதற்கு ேவறு
      தீங்கிைல இைனய கூட்டஞ் ெசய்தவஞ் ெசய்த ெதன்னா
      வாங்கிய நுதலி னாளும் வல்விைரந் ெதழுந்து தூேயான்
      பாங்க ன் அணுகிப் ெபாற்றாள் பணிந்தனள் ப வு கூர. 29
      
937 மின்னிைட பணிந்து நிற்ப ெமய்யுறுப் பைனத்தும் ேநாக்கிப்
      பின்னரும் மால்மீக் ெகாள்ளப் பித்த ன் மயங்கா நின்று
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      கன்னியும் என்ைன ெவ�குங் காந்தரு வத்தி னாளும்
      இன்னவ ளாயின் அன்ேறா என்னுயிர் உய்யும் என்னா. 30
      
938 கருத்திைட உன்னி யார்நீ கன்னிேயா என்ன ேலாடும்
      அருத்திெகாள் முனிைய ேநாக்கி அன்னதாம் என்ன நம்பால்
      வரத்தகுங் கருமம் என்ெகால் வல்ைலயில் இயம்பு ெகன்றான்
      விரத்த ல் தைலவ னாகி வடீுெபற் றுய்ய ேநாற்றான். 31
      
939 முருந்ெதனும் முறுவ லாளும் முனிவநீ கணவ னாக
      இருந்தவம் பு ந்ேதன் பன்னாள் இன்றது முடிவ தாகப்
      ெபாருந்தினன் ஈண்டு நின்ைனப் புல்லிய வந்ேதன் என்ன
      வருந்துறா தமுதம் ெபற்ற மாக்கள்ேபால் மகிழ்ச்சி உற்றான். 32
      
940 என்ெபருந் தவமும் பன்னாள் என்ெபாருட் டாக ேநாற்ற
      நின்ெபருந் தவமும் அன்ேறா நின்னுடன் என்ைன ஈண்ேட
      அன்புறக் கூட்டிற் றம்மா அடுகளி ெறன்னப் புல்லி
      இன்புற ேவண்டும் நீயும் இரும்பிடி யாதி என்ன. 33
      
941 ெமல்லியல் தானும் அங்ேகார் ெவம்பிடி யாகித் ேதான்றி
      எல்ைலயில் காதல் பின்னும் ஈதலும் முனிவன் தானும்
      மல்லலங் களிற தாகி வானுயர் புைழக்ைக நீட்டிப்
      புல்லினன் ஊற்றந் தாேன புணர்ச்சியிற் சிறந்த தன்ேற. 34
      
942 ைநயுறும் உள்ளம் ஆதி நான்ைமயும் ெபாறியில் நண்ணி
      ஐயுறு புலேனார் ஐந்தும் ஆவியின் ஒருங்க அன்னாள்
      ெமய்யுறு புணர்ச்சித் தாய ேவட்ைகயின் ேமவ லுற்லுச்
      ெசய்யுறு காம முற்றித் தீர்ந்திடு காைல தன்னில். 35
      (29. கூட்டம் - ேசர்க்ைக. ப வு கூர - அன்புமிக.
      32. முருந்து - மயிலிறகின் அடி.
      35. உள்ளம் ஆதீ நான்ைம - மனம் முதலிய அந்தக் கரணங்கள் நான்கும்.)
      
943 அயன்முதல் தைலவர் வானத் தமர்தரு புலவர் ஆற்றுஞ்
      ெசயன்முைறக் கடன்கள் யாவுஞ் சிந்தினன் சிைதக்கும் வண்ணம்
      வயமுகத் தடவு ெகாண்ட வயிர்த்திடு மருப்பின் நால்வாய்க்
      கயமுகத் தவுணன் ஆங்ேக கதுெமன உதயஞ் ெசய்தான். 36
      
944 பற்றிய பலைக ஔ�வாள் விதிர்த்தனன் பரைவ ஞாலஞ்
      சுற்றினன் வைரகள் யாவுந் துகள்பத் துைணத்தாள் உந்தி
      எற்றினன் உருேம றஞ்ச இரட்டினன் உலக ெமல்லாஞ்
      ெசற்றிடுங் கடுவ ெதன்னத் தி ந்தனன் சீற்றம் மிக்கான். 37
      
945 அன்னேதார் பிடியு ேராமம் அளப்பில அவற்றில் ஆங்ேக
      மின்னிலங் ெகயிற்றுப் ேபழ்வாய் விளங்ெகழில் ெசக்கர் வாய்ந்த
      ெசன்னியங் குடுமி வரீர் ெதழித்ெதழஇீச் ெசங்ைக தன்னில்
      துன்னிரும் பைடக ேளாடுந் ேதான்றினர் ெதாைகயில் ஆன்ேறார். 38
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946 இன்னவ ேராடு கூடி இபமுகத் தவுணன் ஆர்ப்பத்
      தன்ைனயும் பயந்ேதான் தானுந் தளர்ந்தனர் இ யல் ேபாகி
      முன்னுறும் உருவங் ெகாள்ள முனிவரன் உணர்வு ேதான்ற
      உன்னிநின் றிரங்கி ேயங்கி ஊழ்முைற நிைனந்து ைநந்தான். 39
      
947 மாயமாங் காமம் என்னும் வைலயிைடப் பட்டு நீங்குந்
      தூயவன் முன்னம் நின்ற ேதாைகையச் சுளித்து ேநாக்கி
      நீெயவர் குலத்தில் வந்தாய் நிைனந்தெதன் கழறு ெகன்னச்
      ேசயிைழ மரபும் வந்த ெசய்ைகயும் உணர்த்தி நின்றாள். 40
      
948 வரன்முைற ணர்த ேலாடும் மாகத முனிவன் யாேன
      தரணியில் உயிர்க ளான சராசரந் தனக்கு ேமலாஞ்
      சுரகுலந் தனக்கும் இன்ேற துன்புறு வித்ேதன் என்னா
      எ யுறு தளிர்ேபால் வாடி இன்னலங் கடலுட் பட்டான். 41
      
949 சிலெபாழு திரங்கித் ேதறிச் ெசயிைழ மடந்ைத நுங்ேகான்
      ெமலிவுநின் ெனண்ணந் ேதானும் வடீுெபற் றுய்ய யான்முன்
      பலபகல் பு ந்த ேநான்பும் பாருல கைனத்தும் வாேனார்
      உலகமு முடிந்த ேவநீ ஒல்ைலயிற் ேபாதி என்றான். 42
      
950 ேபாதிநீ என்ன ேலாடும் ெபான்னடி வணங்கிச் ெசன்று
      தாதுலாந் ெத ய லாகத் தயித்தியர்க் கிைறபால் எய்தி
      ஈெதலாம் உைரத்த ேலாடும் எல்ைலயின் மகிழ்ச்சி யாகிக்
      காதல்கூர் தபனற் காணுங் காைலயங் கமலம் ேபான்றான். 43
      (36. வய - ெபருைம. தடவு - வைளவு. வயிர்த்திடும் - ைவரம்
      ெபாருந்திய. நால்வாய் - ெதாங்குகின்ற வாய்.
      37. பலைக - ேகடகம்.
      39. இபமுகம் - யாைனமுகம்.
      40. தூயவன் - இங்கு மாகத முனிவன். சுளித்து - ேகாபித்து.
      ேசயிைழ - இங்கு விபுைத.
      41. சராசரம் - சரம் + அசரம். சரம் - அைசயும் ெபாருள்; இது இயங்கியற்
      ெபாருள் (இயங்குதிைண) அல்லது சங்கமம் எனவும் ெபயர்ெபறும்.
      அசரம் - அைசயாப்ெபாருள் இது நிைலயியற் ெபாருள் (நிைலத்திைண)
      அல்லது தாவரம் எனவும் ெபயர்ெபறும்.
      43. தாது - மகரந்தம். தயிர்த்தியர் - அசுரர். தபனன் - சூ யன்.
      காணும் காைல - உதயகாலம்; கண்டெபாழுதுமாம்.)
      
951 தாங்கரும் உவைக ேயாடுந் தானவர்க் கரசன் நண்ண
      ஈங்குறு முனிவன் முன்ேபால் இனிதுேநான் பியற்றப் ேபானான்
      ஆங்கவண் உதித்த ைமந்தர் அைனவரும் முதல்வன் தன்ேனா
      ேடாங்கலின் குலங்கள் ேமரு வுடன்நடந் ெதன்னச் ெசன்றார். 44
      
952 சீற்றங்ெககள் தறுகண் நாகம் ஒருவழித் திரண்ட ெதன்னக்
      கூற்றம்பல் லுருவு ெகாண்டு குலாயெகாட் ெபன்ன ஊழிக்
      காற்ெறங்கும் பரவிற் ெறன்னக் கடலிைடப் பிறந்த நஞ்சம்
      ஊற்றங்ெகாண் டுலாய ெதன்ன உலெகலாந் தி தந் துற்றார். 45
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953 மைலயிஆ�பி ெபாடிப்பர் ஏைன மண்ணிைன மறிப்பர் வா
      அைலயிைனக் குடிப்பர் ைகயால் ஆருயிர்த் ெதாைகைய அள்ளி
      உைலயிைனப் ெபாருவு ேபழ்வாய் ஓச்சுவா� ப தி ேயாடு
      நிைலயிைனத் தடுப்பர் ேசடன் ெநறிதரப் ெபயர்வர் மாேதா. 46
      
954 தக்கேதார் அவுண ேராடுந் தந்திமா முகத்து வரீன்
      திக்ெகலாம் உலவி ெயல்லாத் ேதயமும் ஒருங்ேக ெசன்று
      மக்கேள யாதி யான மன்னுயிர் வா  நுங்கித்
      ெதாக்கேதார் ெசந்நீர் மாந்தித் துண்ெணனத் தி யும் அன்ேற. 47
      
955 அத்திறம் ைவகல் ேதாறும் அவுணரும் இைறயும் ஏகிக்
      ைகத்துறும் உயிர்கள் யாவுங் கவர்ந்தனர் மிைரந்தா ராகப்
      ெபாய்த்தவர் ெவறுக்ைக என்னப் ெபாயின உயிர்கள் சால
      எய்த்தனர் முனிவர் ேதவர் இறந்தது மைறயின் நீதி. 48
      
956 முக ைம அைடந்த வன்ேதான் முகத்தவன் அவுண ேராடும்
      அகலிட மிைசேய இவ்வா றமர்தலும் அைனய தன்ைம
      தகுவர்கள் முதல்வன் ஓர்ந்து தமதுெதால் குரவ னான
      புக ைன விடுப்ப அன்னான் ேபாந்திைவ புகலல் உற்றான். 49
      
957 ேவறு
      ஒள்ளி தாகிய உங்குலத் துற்றுள
      மள்ளர் யார்க்குெமார் வான்குரு வாயிேனன்
      ெதள்ளு பன்மைறத் திட்பமுந் ேதர்ந்துேளன்
      ெவள்ளி என்பெதார் ேமதகு ேப ேனன். 50
      
958 உங்கு லத்துக் ெகாருமுத லாகிய
      சிங்க மன்ன திறலினன் உய்த்திட
      இங்கு நின்புைட எய்தினன் ேமல்ெநறி
      தங்கு நன்னயஞ் சாற்றுதற் ேகெயன்றான். 51
      
959 குரவ னாகிக் குறுகிய சல்லியன்
      ப ெவா டீது பகர்தலும் ஆங்கவன்
      திருவ டித்துைண ெசன்று வணங்கிேய
      க மு கத்தன் கழறுதல் ேமயினான். 52
      (45. தறுகண் - அஞ்சாைம. ெகாட்புஎன்ன - உலவினாற்ேபால்.
      46. ேசடன் - ஆதி ேசடன்.
      47. நுங்கி - விழுங்கி. ெசந்நீர் - இரத்தம்.
      48. ெபாய்த்தவர் - ெபாய்யுைரப்ேபார்.
      49. முக ைம - முதன்ைம. ேதால்முகத்தவன் - கயமுகாசுரன்.
      50. மள்ளர் - வரீர். 52. சல்லியன் - சுக்கிரன்.)
      

960 இறுவ தின்றிய எங்குலத் ேதார்க்ெகலாம்
      அறிவ நீஅரு ளால்அடி ேயற்கிவண்
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      உறுதி கூறுகின் றாய்இதன் ஊங்கினிப்
      ெபறுவ ெதான்றுள ேதெயனப் ேபசினான். 53
      
961 அந்த ேவைல அவுணர்கள் யாவருஞ்
      சிந்ைதேமல் ெகாண்ட தீதிைன நீத்திடா
      எந்ைத யார்தங் குரவர் இவெரனா
      வந்து பார்க்கவன் தாளில்வ ணங்கினார். 54
      
962 சீத வான்முகிற் ேகாள்எனுஞ் ெசவ்விேயான்
      ஆதி தன்னரு ளால்அவு ணர்க்கிைற
      ேபாத கன்முகம் ேநாக்கிப் ெபாருவிலா
      ஓதி மாண்பின் இைவயுைரக் கின்றனன். 55
      
963 ேவறு
      மீயுயர் தவத்ைத ஆற்றாய் விமலைன உணராய் ஒல்லார்
      மாயமுந் திறலுஞ் சீரும் வன்ைமயுஞ் சிறிதுந் ேதராய்
      ஏயவிவ் வுடலம் நில்லா ெதன்பதுங் கருதாய் வாளா
      ேபாயின பன்னாள் என்நீ பு ந்தைன புந்தி இல்லாய். 56
      
964 முப்பைக கடந்து மற்ைற முரட்பைக முடித்திட் ைடம்பான்
      ெமய்ப்பைக கடந்து ேநாற்று விழுத்தகும் ஆற்றல் ெபற்றுத்
      துப்பைக ெதாண்ைடச் ெசவ்வாய்ச் சூெராடு புணரும் வானாட்
      டப்பைக கடந்து ெதால்சீர் அைடந்திைல ேபாலும் அன்ேற. 57
      
965 இம்ைமயில் இன்பந் தன்ைனப் புகெழாடும் இழத்தி ேமைல
      அம்ைமயில் இன்பந் தானும் அகன்றஆ ேபாலும் அன்ேற
      உம்ைமயும் இன்பம் என்ப துற்றிைல என்னிறி�பின்ைன
      எம்ைமயில் இன்பந் துய்க்க இைசந்துநீ இருக்கின் றாயால். 58
      
966 ஆக்கமுந் திறலுஞ சீரும் ஆயுவும் நலனும் ேமலாம்
      ஊக்கமும் வடீும் எல்லாம் தவத்தின தூற்றம அன்ேறா
      ேநாக்குறும் இந்நாள் காறும் ேநாற்கலா திைன ெவல்லாம்
      ேபாக்குவ ெதன்ைன ெகால்ேலா புகலுதி இகலும் ேவேலாய். 59
      
967 ஆற்றிடு தருமம் விஞ்ைச அரும்ெபறல் மகவும் சீர்த்தி
      ஏற்றிடு ெகாற்றம் ஆற்றல் இருநிதி ெபருைம இன்பம்
      ேநாற்றிடு விரதஞ் சீலம் நூவலரும் ேபாதம் யாவுங்
      கூற்றுவன் கூவும் ஞான்று குறித்திடிற் கூடு ேமாதான். 60
      (53. இறுவது - அழிவது. அறிவ - ஞானாசி யேன.
      54. பார்க்கவன் - சுக்கிரன்.
      55. முகிற்ேகாள் எனும் ெசவ்விேயான் - சுக்கிரன்.
      57. முப்பைக - காமம், ெவகுளி, மயக்கம் என்னும் முப்பைக.
      முரட்பைக - வலியபைக. ஐம்பால் ெமய்ப்பைக - ஐம்புலனாகிய உட்கபைக.
      58. அம்ைம - அவ்வுலகம். உம்ைம - நடுவணதான இக்காலம்.
      எம்ைம - எந்தச்ெசன்மம்.
      60. விஞ்ைச - வித்ைத. மகவு - புத்திரப்ேபறு. சீலம் - ஒழுக்கம்.
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      ேபாதம் - நல்லுணர்வு. குறித்திடில் - கருதினால்.)
      
968 காலனா கியேதார் ேசர்ப்பன் காலமாம் வைலைய வசீி
      ஞாலமாந் தடத்தில் ைவகும் நல்லுயிர் மீன்கள் வா
      ஏலேவ ஈர்த்து நின்றான் இறுதியாங் கைரேசர் காைல
      ேமலவன் ைகயுட் பட்டு ெமலிெவாடு வடீும் அன்ேற. 61
      
969 சீ ர துடலம் என்ைக ெத ந்திைல நிைலத்தல் ெசல்லா
      தாருயிர் வைகயும் என்ப தறிந்திைல ஆயுட் பன்னாட்
      சாருதல் ேவண்டு ெமன்னுந் தைகைமயும் நிைனத்தி அல்ைல
      பாருயிர் இறப்ப நுங்கி இருப்பேதா ப சு மாேதா. 62
      
970 மந்திரம் இல்ைல மாயம் இல்ைலேயார் வரமும் இல்ைல
      தந்திரம் இல்ைல ேமேலார் தருகின்ற பைடெயான் றில்ைல
      அந்தர வமர ெரல்லாம் அனிகமாய்ச் சூழ நின்ேமல்
      இந்திரன் ேபாருவான் ெசல்லின் யாதுநீ ெசய்தி மாேதா. 63
      
971 சிறியேதார் பயைனத் தூக்கித் தீயவர் ெசய்யுஞ் சூழ்ச்சி
      அறிகில வாகி வழீவுற் றகப்படு மாவும் மீனும்
      பறைவயும் என்ன எல்லார் புணர்ப்பினிற் படுதி இன்ேன
      விறெலாடு வலியுஞ் சீரும் ேமன்ைமயும் இன்றி உற்றாய். 64
      
972 ஆதலின் எவர்க்கும் ேமலாம் அரன்றைன உன்னி ஆற்ற
      மாதவம் பு தி அன்னான் வரம்பல ேகட்ட ெவல்லாந்
      தீதற உதவும் பின்னர்த் ேதவர்உன் ஏவல் ெசய்வார்
      ேமதகும் உலகுக் ெகல்லாம் ேவந்தனாய் இருத்தி என்றான். 65
      
973 ெசான்னைவ ேகட்ட ேலாடுந் ெதாழுதைக அவுணர் ேதான்றல்
      முன்னிைவ யாவ ேரனும் ெமாழிந்தனர் இல்ைல யானும்
      இன்னைவ பு தல் ேதற்ேறன் இனித்தவம் இயற்று கின்ேறன்
      அன்னைவ பு யுந் தன்ைம அருள்ெசயல் ேவண்டும் என்றான். 66
      (61. காலன் - எமன். ேசர்ப்பன் - ெநய்தனிலத்தவனான ெசம்படவன்.
      ேமல் - பின்னர். அவன் - அந்த எமன். வடீும் - அழியும்.
      63. அனிகம் - ேசைன.
      64. வழீவுற்று அகப்படும் - வைலயிலும், தூண்டிலிலும், கண்ணியிலும்
      முைறேய அகப்பட்டுக் ெகாள்ளுகின்ற. விறல் - ெவற்றி. )
      
974 ேவறு
      ஐயவிைனெசய் ெபாறிகெளலாம் அரங்கெமனக்
            கறங்கும்அறி வடங்கு கின்ற
      ெமய்விைனய மந்திரமுந் தந்திரமும்
            அங்கமுறு விதியி ேனாடு
      ைகவிைனயும் உட்ேகாளும் புறங்காப்பும்
            விரதஞ்ெசய் கடனும் ஏைனச்
      ெசய்விைனயும் உணர்வித்து ேமருவின்பால்
            தவம்பு யச் ெசல்லு ெகன்றான். 67
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975 ஏவுதலுங் கயமுகத்ேதான் அவுணெராடும்
            புகரடியின் இைறங்சி அங்கண்
      ேமவுவன்யான் எனவுைரயா விைடெகாண்டு
            ேநாற்றிடுவான் விைரவின் ஏகக்
      காவதமங் ேகா ரண்டு கடப்பளவுந்
            தானின்று கண்ணின் ேநாக்கிப்
      ேபாவனினி எனமகிழ்ந்து மீண்டுேபாய்
            அவுணர்பதி புகுந்தான் அன்ேற. 68
      
976 அக்காலத் ெததிர்வந்த இைறவனுடன்
            புகுந்தெவலாம் அைறய அன்னான்
      இக்காலந் தானன்ேறா அருள்ெசய்தீர்
            எனவியம்ம்பி ஏத்தி அன்பால்
      முக்கால்வந் தைனெசய்து விடுத்திடப்ேபாய்த்
            தன்பதத்தின் முன்ன ேமேபால்
      மிக்கானும் வறீ்றிருந்தான் கடவுளரும்
            புரந்தரனும் விழுமங் ெகாள்ள. 69
      
977 மாண்டகுமவ் வலியகலன் மருப்பதைன
            எதிர்ந்துெதால்ைல ைவப்பின் ஈங்கு
      மீண்டியதிண் காழிரும்பின் எ�கமுதல்
            வியன்பைடகள் இயற்ைச என்னக்
      காண்டைகய தங்குரவ னானபுகர்
            உைரயதைனக் கருத்துட் ேசர்த்தி
      ஆண்டைகேசர் இபமுகத்ேதான் அவுணருடன்
            தவம்பு வான் அகலல் உற்றான். 70
      
978 அங்கண்முகில் படிந்தறியா ேமருவினுக்
            ெகாருசார்ேபாய் அவுணர் ேவந்தன்
      துங்கமிகு கருவிகளாய் ேவண்டுவன
            ெகாணர்வித்துத் தூநீர் ஆடிச்
      ெசங்கதிேரான் தைனேநாக்கி ஆற்றுகடன்
            முடித்துமுன்ைனத் தீர்வு ேநர்ந்து
      தங்கள்குர வன்பணித்த ெபற்றியினால்
            மிக்கதவந் தன்ைனச் ெசய்வான். 71
      
979 ெபாறியிலுறு புலனவித்து நைவநீக்கிக்
            கரணவியல் ேபாக்கி ஆசான்
      குறிவழிேய தைலநின்று மூலெவழுத்
            துடைனந்துங் ெகாளுவி எண்ணி
      அறிவுதனில் அறிவாகி உயிர்க்குயிராய்ப்
            பரம்ெபாருளாய் அமல மாகிச்
      ெசறிதருகண் ணுதற்கடவுள் அடிேபாற்றி
            அவனுருைவச் சிந்ைத ெசய்தான். 72
      (68. காவதம் - காதம்; ஓர் அளவு. 69. விழுமம் - துன்ப
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      70. அகலம் - மார்பு. கயமுகன் தவத்திற்குச் ெசல்ைக, அவன் தந்தங்களில்
      பட்டுத் திரும்பும் எ�கம் முதலிய ஆயுதத்தின் மீட்சிைய ஒத்து என்க.
      71. ெசங்கதிேரான்தைன ேநாக்கி ஆற்றுகடன் - சூ ய நமஸ்காரம்.
      72. முதல் இரண்டடிகள் இைறவைனத் தியானிக்க ேவண்டும் முைறயிைன
      விளக்குகின்றன. கரணம் - அந்தக் கரணம். மூவெவழுத்து - பிரணவம்.
      ஐந்து - பட்சாட்சரம். ெகாளுவி - கலந்து.)
      
980 ேவறு
      ஆயிரம் ஆண்டுபுல் லடகு ேமயினான்
      ஆயிர மாண்டுசில் புனல்அ ருந்தினான்
      ஆயிர மாண்டள வனிலம் நுங்கினான்
      மாயிரும் புவியுயிர் மடுக்கும் வாயினான். 73
      
981 காலமூ வாயிரங் கழிந்த பின்முைற
      மாலுறு மருத்ெதனும் மாைவத் தூண்டிேய
      மூலெவங் கனலிைன முடுக்கி மூட்டுறா
      ேமலுறும் அமிர்திைன மிைசதல் ேமயினான். 74
      
982 கண்டனர் அதுசுரர் கவலுஞ் சிந்ைதயர்
      திண்டிறல் அவுணன்இச் ெசய்ைக முற்றுேமல்
      அண்டமும் புவனமும் அைலக்கு ேமெயனாக்
      ெகாண்டனர் தம்பதி அறியக் கூறினார். 75
      
983 கூறிய ெசயலிைனத் ேதர்ந்து ெகாற்றவன்
      ஆறிய ெவகுட்சியன் அயர்ந்து ேசார்வுறா
      வறீியல் வாய்ைமயும் விறலும் ஆண்ைமயும்
      மாறிய ேவாெவனா மறுக்கம் எய்தினான். 76
      
984 புலர்ந்தனன் இரங்கினன் ெபாருமல் எய்தினான்
      அலந்தனன் உயிர்த்தனன் அச்சங் ெகாண்டனன்
      உலந்தனன் ேபான்றனன் ஒடுங்கித் தன்னுளங்
      குைலந்தனன் அவன்ெசயல் கூறற் பாலேதா. 77
      
985 ஈசைன யன்றுகா ெறதிரக் கண்டிலன்
      காய்சினம் அகன்றிடு கயமு கத்தினான்
      ேதசிகன் அருளினால் தீயின் கண்ணுறஇீ
      மாசறு தவஞ்ெசய மனத்து முன்னினான். 78
      
986 சுற்றுற நாற்கனல் சூழ நள்ளிைட
      மற்ெறாரு ேபரழ வதிய அன்னதில்
      ெகாற்றெவங் கயமுகக் கு சில் தாள்நிறஇீ
      நற்றவம் இயற்றினான் நாதற் ேபாற்றிேய. 79
      (73. அடகு - இைலகள். அனிலம் - காற்று.
      74. மருத்ெதனும் மாைவ - பிராண வாயு என்னும் குதிைரைய.
      மூல ெவங்கனல் - மூலாக்கினி. மூட்டுறா - (பிரம நாடியில்) 
       மூட்டச்ெசய்து.
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      75. தம்பதி - தமது அரசன்; இந்திரன்.
      76. ெவகுட்சி - ேகாபம். 77. புலந்தனன் - வருந்தி. ெபாருமல் - அழுதல்.
      அலந்தனன் - துன்பமுற்று. உலந்தனன் - வாடி.
      78. ேதசிகன் அருளால் - (தவத்திற்கு இரங்கி இைறவன் வராவிடில்
      தீயினின்று தவம்ெசய் என்று) சுக்கிரன் அருளியபடி.
      79. நள்ளிைட - நடுவிடம்.)
      
987 ேமயின ெகாழும்புைக மிைசக்ெகாண் டாெலனத்
      தீயழல் நடுவுறச் ெசந்நின் ைறயிரண்
      டாயிரம் ஆண்ைடயின் அவதி ஆருயிர்
      ேநாயுற இபமுகன் ேநாற்றல் ஓம்பினான். 80
      
988 புைழக்ைகயின் முகத்தினன் புனித மார்தரு
      தழற்சிைக மீக்ெகாளத் தனது தாள்நிறஇீ
      விழுத்தக ேநாற்றைல வியந்து ேநாக்குறஇீ
      அழற்ெபருங் கடவுளும் அருள்ெசய் தானேரா. 81
      
989 அன்னேதார் அைமயில் அவுணன் மாசுடல்
      வன்னியில் உறுத்துகார் இரும்பின் மாண்டது
      ெபான்னினும் மணியினும் ெபாலிந்து பூத்தது
      மின்னிவர் வச்சிர மிடலுஞ் சான்றதால். 82
      
990 ஏற்றநந் ெதான்மர பியல்வ ழாமேல
      ேபாற்றிய வருமிவன் ெபாைறயும் ேமன்ைமயும்
      ேநாற்றிடு திட்பமும் நுவலற் பாலேவா
      நூற்றுதும் அலெரனா அவுணர் ேதான்றினார். 83
      
991 வசீினர் நறுமலர் வியப்பின் நன்ெமாழி
      ேபசினர் புகழ்ந்தனர் பிறங்கும் ஆர்வத்தால்
      ஆசிகள் புகன்றனர் அமரர் தாைனைய
      ஏசினர் அவர்தம தின்னல் ேநாக்குவார். 84
      
992 தளப்ெபரும் பங்கயத் தவிசின் மீமிைச
      அளப்பருங் குணத்துடன் அமா�ந்த நாயகன்
      உளப்பட ேநாக்கினன் உவந்து பூமுடி
      துளக்கினன் அமரர்கள் துணுக்கம் எய்தினார். 85
      
993 இன்னணம் அருந்தவம் இயற்றும் எல்ைலயில்
      ெபான்னவிர் சைடமுடிப் புனித நாயகன்
      அன்னது நாடிேய அவுண ருக்கிைற
      முன்னுற வந்தனன் மூ  ேயற்றின்ேமல். 86
      (80. அவதி - காலம். 81. புைழக்ைக - துதிக்ைக.
      82. கார் இரும்பின் - காய இரும்ைபப்ேபால.
      மாண்டது - மாட்சிைமயுற்றது. மிடல் - வலிைம.
      83. ெபாைற - சாந்த குணம். திட்பம் - திண்ைம.
      85. நாயகன் - சிவன்; கயமுகனுமாம்.
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      86. மூ  - வலிைம; திமிலுமாம்.)
      
994 ேவறு
      வந்து ேதான்றலும் மற்றது ேநாக்கியத்
      தந்தி மாமுகத் தானவன் ேநான்ெபாரீஇச்
      சிந்ைத அன்ெபாடு ெசன்னியிற் ைகெதாழு
      ெதந்ைத தன்ைன இைறஞ்சிநின் ேறத்தினான். 87
      
995 ேபாற்று கின்றுழிப் புங்கவன் இன்றுகா
      றாற்று ேநான்பில் அயர்ந்தைன நீயினிப்
      ேபற்ைற ேவண்டுவ ேபசிைன ெகாள்ெகனத்
      ேதற்ற மிக்கவன் ெசப்புதல் ேமயினான். 88
      
996 ேவறு
      மாலயன் இந்திரன் முதல்வ ரம்பிேலார்
      ேமலுறு தைகயினர் ெவய்ய ேபா ைட
      ஏலுவர் என்னினும் எனக்கு ெவன்னிட
      ஆலமர் கடவுள்நீ அருளல் ேவண்டுமால் 89
      
997 எற்றுவ ெவறிகுவ ஈர்வ எய்குவ
      குற்றுவ முதலிய குழுக்ெகாள் வான்பைட
      முற்றுற வ னும்யான் முடிவு றாவைக
      அற்றமில் ெபருமிடல் அளித்தல் ேவண்டுமால். 90
      
998 மிக்கேதார் அமரரால் வியப்பின் மானுட
      மக்களால் அவுணரால் மற்ைற ேயார்களால்
      ெதாக்குறு விலங்கினால் துஞ்சி டாவைக
      இக்கணந் தமியேனற் கீதல் ேவண்டுமால். 91
      
999 என்னிக ராகிவந் ெதாருவன் என்ெனாடு
      முன்னுற ெவஞ்சமர் முயலும் என்னினும்
      அன்னவன் பைடயினும் அழிவு றாவைக
      ெபான்னவிர் ேவணியாய் பு தல் ேவண்டுமால். 92
      
1000 வரந்தரு கடவுளர் முனிவர் மற்ைறேயார்
      இருந்திடும் உலெகலாம் என்ன தாைணயில்
      தி ந்திடும் ஆழியுங் ேகாலுஞ் ெசன்றிடப்
      பு ந்திடும் அரசியல் பு தல் ேவண்டுமால். 93
      
1001 அன்றியும் ஒன்றுள தடியன் சூழ்ச்சியால்
      ெபான்றினும் பிறவியுட் புகாைம ேவண்டுமால்
      என்றலு ேநாற்றவர்க் ேகதும் ஈபவன்
      நன்றைவ ெபறுெகன நல்கி ேயகினான். 94
      
1002 ெபற்றனன் பைடகளும் பிறவுந் தன்புறஞ்
      சுற்றிடு கிைளெயலாந் ெதாடர்ந்து சூழ்தர
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      உற்றனன் காண்டகும் உம்பர் உங்குவன்
      மற்ெறாரு கயமுகன் என்று மாழ்கினார். 95
      
1003 காழுறு ெபருந்தரு நாறு காசினி
      வழீுறு தூெராடு ெமலிந்து நின்றன
      ஊழுறு பருவம்வந் துற்ற காைலயில்
      சூழுறு ெதான்னிைல என்னத் ேதான்றினான். 96
      (89. ஆலமர் கடவுள் - கல்லால் நிழலில் அமரும் கடவுள்; 
      தக்ஷிணாமூர்த்தி.
      93. ஆழி - ஆக்கினா சக்கரம். ேகால் - ெசங்ேகால்.
      94. சூழ்ச்சி - பைகவர் வஞ்சைன.
      95. தவம் ெசய்யு முன் இரும்ெபன விளங்கிய உடலம் தவம்ெசய்த
      பின் ெபான்ெனன விளங்கியதால் கயமுகைன,
      Ôமற்ெறாரு கயமுகன்� என்றார். ௯௬. ெபருந்தரு - ஆலமரம்.
      நாறு - நாறுகள். தூர் - சிறு ேவர்களான விழுதுகள்.
      ஊழுறு பருவம் - நற்பருவம். கயமுகன் பிற்காலத்தில் தவப்
      ெபருைமயால் ேசைன வன்ைம, ஆயுத வன்ைம முதலியவற்றுடன்
      விளங்கினான் என்பது இச்ெசய்யுளின் உட்கருத்து.)
      
1004 அற்புதம் எய்தினன் அைலெகாள் வா யில்
      புற்புத மாெமனப் புளகம் பூத்துளான்
      ெசாற்பகர் வ யேதார் மதர்ப்பின் சும்ைமயான்
      சிற்பரன் கருைணயில் திைளத்தல் ேமயினான். 97
      
1005 அன்னது ேதர்வுறஇீ அவுணர் ெதால்குல
      மன்னனும் ெவௗ�ளியும் மதங்க மாமுகன்
      தன்ைனவந் ெதய்திேய சயமுண் டாெகனப்
      பன்னரும் ஆசிகள் பகர்ந்து ேமயினார். 98
      
1006 தண்ணளி யில்லேதார் தந்தி மாமுகன்
      அண்ணலங் கடகளிற் றமரர் ேகாைனயும்
      விண்ணவர் பிறைரயும் ெவன்று மீண்டுபின்
      மண்ணுல கதனிைட வல்ைல எய்தினான். 99
      
1007 ேவறு
      புவனி தன்னிைடப் ேபாந்துபின், அவுணர் கம்மிய அறிஞைன,
      நுவலும் அன்ெபாடு ேநாக்குறா, உவைக யால்இைவ யுைரெசய்வான். 100
      
1008 நாவ லந்தரு நண்ணுமத்,
      தீவின் ேமதகு ெதன்றிைசப்,
      பூவி ேலார்நகர் பு தியால்,
      ேமவ ெவன்று விளம்பேவ. 101
      

1009 பூவின் ேமல்வரு புங்கவத்,
      ேதவு நாணுறு ெசய்ைகயில்,
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      காவன் மாநகர் கண்டதிற்,
      ேகாவி ெலான்று குயிற்றினான். 102
      
1010 ேவறு
      ெவங்கண் ேமதகு ேவழமு கத்தைனத்
      தங்கள் ெதால்பைக தாங்குவ தாெமனச்
      சிங்க மாற்றுந் திருமணிப் படீெமான்
      றங்கவன் ைவக ஆற்றினன் அவ்விைட. 103
      
1011 இைனத்தி யாவும் இைமப்பினில் கம்மியன்
      நிைனப்பி னில்ெசய் நிைலைமைய ேநாக்கிேய
      சினத்தின் நீங்கிய ெசய்தவத் ேதசிகன்
      மனத்தி னூடு மகிழ்ச்சியின் ேமயினான். 104
      
1012 காமர் தங்கிய காப்பியன் அந்நகர்
      தூம தங்ெகழு ேதால்முகற் காதலான்
      மாம தங்க புரம்என மற்ெறாரு
      நாமம் அங்கதற் ெகய்திட நாட்டினான். 105
      (98. அவுணர் ெதால்குல மன்னன் - அசுேரந்திரன்.
      104. ேதசிகன் - சுக்கிரன்.
      105. காப்பியன் - சுக்கிரன். தூ - சிந்துகின்ற. மதங்கபுரம் -
      இது கயமுகன் நகரம்.)
      
1013 அந்த மாநகர் ஐெதனக் கம்மியன்
      சிந்ைத நாடினன் ெசய்திடு காைலயில்
      தந்தி மாமுகத் தானவன் கண்ணுறஇீ
      அந்தம் இல்லெதா ரார்வெமா ேடகினான். 106
      
1014 காத மங்ெகாரு பத்ெதனக் கற்றவர்
      ஓதுகின்ற ஒழுக்கமும் ஒன்ெறனும்
      பாதி ெயல்ைலப் பரப்பும் ெபறுநகர்
      வதீி ேநாக்னின் விம்மிதம் எய்தினான். 107
      
1015 அரக்கர் ெதால்ைல அவுணர்க் கரெசாடு
      தருக்கு தானவர் தம்முடன் எய்திேய
      ெபருக்க முற்றதன் பின்னவர் இன்னவர்
      இருக்க நல்கினன் இந்நகர் யாைவயும். 108
      
1016 அங்கண் ேமவும் அணிமணிக் ேகாயிலின்
      மங்க லத்ெதாடு வல்ைலயின் ஏகிேய
      சிங்க ஏற்றின் சிரங்ெகழு படீேமல்
      ெவங்ைக மாமுகன் வறீ்றிருந் தானேரா. 109
      

1017 ேபாந்து பின்னர்ப் ெபாருவருந் தானவர்
      ேவந்தன் மாமக ளான விசித்திர
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      காந்தி தன்ைனக் கருதுநன் னாளினில்
      ஏந்தல் முன்வைரந் தின்புற ேமவினான். 110
      
1018 விண்ணின் மாந்தர்கள் ேமதகு தன்குலம்
      நண்ணு மாதர்கள் நாகர்தம் மாதர்கள்
      வண்ண விஞ்ைசயர் மாதர்க ளாதியாம்
      எண்ணில் மாதைரப் பின்வைரந் ெதய்தினான். 111
      
1019 ெபான்ன கர்க்கும் ெபாலங்ெகழு புட்பக
      மன்ந கர்க்குமவ் வானவர் ஈண்டிய
      எந்ந கர்க்கும் இலாவளம் எய்திய
      அந்ந கர்க்கண் அமர்ந்திடல் ேமயினான். 112
      
1020 சூழும் வானவர் தானவர் துன்னிேய
      தாழ ஏழுல குந்தன தாைணயால்
      வாழி ேசர்ெகாடுங் ேகாெலாடு மன்னுேபர்
      ஆழி ெசல்ல அரசுெசய் தானவன். 113
      
1021 ஆவுஞ் சங்கமும் அம்புய மும்மலர்க்
      காவும் மாமணி யுங்கம லாலயத்
      ேதவும் பின்வருந் ேதவரும் மாதரும்
      ஏவல் ெசய்ய இனிதிருந தானேரா. 114
      (106. ஐது என - அழெகன. 109. ெவங்ைகமாமுகன் - கயமுகன்.
      110. விசித்திர காந்தி - இவள் கயமுகன் மைனவி; அசுேரந்திரன் மகள்.
      111. வைரந்து - மணந்து.
      112. புஷ்பக மன் - குேபரன். 114. ஆ - காமேதனு. சங்கம் - சங்கநிதி.
      அம்புயம் - பதுமநிதி. கா - கற்பகத்தரு.)
      
1022 புந்தி மிக்க புகரும் புகருடன்
      அந்த மற்ற அவுணர்கள் மன்னனும்
      தந்தி யின்முகத் தானவ னுக்குநன்
      மந்தி ரத்துைண யாய்அவண் ைவகினார். 115
      
1023 அன்ன காைல அடுக  மாமுக
      மன்னன் முன்வரும் வாசவ னாதியாந்
      துன்னு வானவர் சூழைல ேநாக்கிேய
      இன்ன ெதான்ைற இயம்புதல் ேமயினான். 116
      
1024 ைவக லும்மிவண் வந்துழி நுங்கள்தம்
      ெமாய்ெகாள் ெசன்னியில் மும்முைற தாக்கிேய
      ைககள் காதுறக் கால்ெகாடு தாழ்ந்ெதழஇீச்
      ெசய்க நம்பணி ேதவர்கள் நீர்என்றான். 1170
      

1025 அன்ன ேதாதலும் அண்டர்கள் யாவரும்
      மன்னன் தானும் மறுப்பைத அஞ்சிேய
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      முன்னேர நின்று ெமாய்ம்புைடத் ேதால்முகன்
      ெசான்ன ேதார்புன் ெதாழின்முைற ஆற்றினார். 118
      
1026 எழிலி யூர்தியும் ஏைனய வானவர்
      குழுவி ேனார்களுங் குஞ்சர மாமுகத்
      தழித கன்பணி அல்கலும் ஆற்றிேய
      பழிெய னும்பர ைவப்படிந் தாரேரா. 119
      
1027 க மு கத்துக் கயவன ேதவலால்
      பருவ ரற்பழி மூழ்குறு பான்ைமையச்
      சுரர்க ளுக்கிைற ெதால்ைலவி ஞ்சன்மால்
      இருவ ருக்கும் இயம்பி இரங்கினான். 120
      
1028 இரங்கும் எல்ைலயில் இந்திர முற்றுளந்
      தரங்க ெமய்தித் தளர்ந்திடல் நீெயனா
      உரங்ெகாள் பான்ைம உணர்த்தி அவெனாடும்
      புரங்கள் அட்டவன் ெபாற்ைறயிற் ேபாயினார். 121
      
1029 மாகர் யாவரும் வாசவ னும்புைட
      யாக வந்திட அம்புயன் மாலுைம
      பாகன் ேமய பனிவைரக் ேகாயிலுள்
      ஏகி னார்நந்தி எந்ைத விடுப்பேவ. 122
      
1030 கண்டு நாதன் கழலிைண தாழ்ந்துநல்
      ெதாண்டு காணத் துதித்தலும் ஆங்கவன்
      அண்ட ேராடும் அலமரல் எய்திேய
      வண்டு ழாய்முடி வந்தெதன் ெனன்னேவ. 123
      (119. எழிலி ஊர்தி - இந்திரன். அல்கலும் - நாேடாறும்.
      பழிெயனும் பரைவ - துன்பக்கடல்.
      122. மாகர் - ேதவர். 123. அலமரல் - துன்பம்.)
      
1031 ேவறு
      ஆனேதார் ெபாழுதின்மால் அரைன ேநாக்கிேயார்
      தானவன் கயமுகன் என்னுந் தன்ைமயான்
      வானவர் தைமெயலாம் வருத்தி னானவன்
      ஊனமில் தவம்பு ந் துைடய வன்ைமயால். 124
      
1032 ெவங்கய முகத்தினன் விறைல நீக்குதல்
      எங்களுக் க யதால் எவர்க்கும் ஆதியாம்
      புங்கவ நினக்கது ெபாருளன் றாைகயால்
      அங்கவன் உயிர்ெதாைலத் தருள ேவண்டுநீ. 125
      
1033 என்றுைர ெசய்தலும் ஈசன் யாமிவண்
      ஒன்ெறாரு புதல்வைன யுதவித் ேதால்முக
      வன்றிறல் அவுணைன மாய்த்து மற்றவன்
      ெவன்றிெகாண் ேடகுவான் விடுத்துேமல் என்றான். 126
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1034 வடீிய பற்றுைட விரதர்க் ெகன்னினும்
      நாடிய அ யவன் நவின்ற வாய்ைமையச்
      சூடினர் ெசன்னிேமல் ெதாழுத ைகயராய்
      ஆடினர் பாடினர் அமரர் யாருேம. 127
      
1035 பாங்க ல் அைனயைரப் ப ந்து ேநாக்கிேய
      ஈங்கினி நும்பதிக் ேககு வெீரன
      ஆங்கவர் எம்பிரான் அடியில் வழீ்ந்தனர்
      வஙீ்குறு காதலால் விைடெகாண் ேடகினார். 128
      
1036 ஏகிய எல்ைலயில் எண்ணி லாவிதி
      ேசகரம் மிைலச்சிய ெசன்னி வானவன்
      பாகமுற் றுலெகலாம் பயந்த சுந்தரத்
      ேதாைகைய ேநாக்கிேய இதைனச் ெசால்லுவான். 129
      
1037 யாம்ெபரு விருபபுடன் இயற்று வித்திடுந்
      ேதம்படு தருவனந் ெத த்துஞ் ெசல்ெகன
      வாம்ப  சருளிைன வருவன் ஆங்ெகனாக்
      காம்படு ேதாளுைடக் கவு  கூறினாள். 130
      
1038 ஆயது ேகட்டனன் அகிலம் யாைவயுந்
      தாெயன அருளுமத் ைதயல் தன்ெனாடுஞ்
      ேசயுயர் விசும்பிைனச் ெசறிதண் ேசாைலயில்
      ேபாயினன் மைறக்ெகலாம் ெபாருள தாயினான். 131
      
1039 நீணுதற் கனல்விழி நிமலத் ேதெவனுந்
      தாணுைவப் ேபாலேவ தனது பாதமுஞ்
      ேசணுைடச் ெசன்னியுந் ேதவர் யா னுங்
      காணுதற் க யதக் கடிெகாள் ேசாைலேய. 132
      (125. விறைல - ெவற்றிைய. 129. விதி ேசகரம் - பிரமகபாலம்.
      உலெகலாம் பயந்த சுந்தரத் ேதாைக - உமாேதவியார்.
      130. காம்படு ேதாள் - மூங்கிைலப்பழிக்கும் ேதாள்.
      131. ைதயல் - உமாேதவியார். 132. கடி - வாசைன;
      இது முதல் ேசாைல வருணைன ஆகும்.)
      
1040 ேதசுைடத் தருநிைர திருெமன் ேபாெதாடு
      பாசைடத் ெதாகுதியும் ப த்து நிற்பன
      ஈசனுக் கருச்சைன இயல்பின் ஆற்றிட
      ேநசமுற் றுைடயவர் நிைலய ெதாக்குமால். 133
      
1041 பாலுற வருவேதார் பைரதன் ெமய்ெயாளி
      ேமலுறு ைபங்ெகாடி ேவத நாயகன்
      ஏலுறு தாருக வனத்தில் எய்தமுன்
      மாலுறு மங்ைகயர் வடிவம் ேபாலுமால். 134
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1042 ெகாடிகளுந் தருக்களின் குழுவு மாதுடன்
      அடிகளங் ேககலும் அைனயர் ெசம்ைமயுஞ்
      சுடர்ெகழு பசுைமயந் துவன்றி அன்னேதார்
      வடிவுெகாண் டிருந்திடும் வண்ணம் ேபாலுமால். 135
      
1043 பூந்தரு நிைரகளில் ெபாருவில் ேகாட்டிைடச்
      ேசந்திடு நைனபல திகழ்வ பார்ப்பதி
      காந்தைன அன்ெபாடு கண்டு பாங்குளார்
      ஏந்திய தீபிைக என்ன லானேவ. 136
      
1044 வான்தரு ஓர்சில மல ன் கண்ெடாறுந்
      ேதன்றுளி விடுவன சிவைனக் கண்டுழி
      ஆன்றேதார் அன்பினார் அகம்ெந கிழ்ந்துகட்
      கான்றேதார் புனெலனக் கவின்று காட்டிய. 137
      
1045 வண்தரு ஓர்சில மருப்பில் வானிறங்
      ெகாண்டிடு மதுமலர் குழுமி யுற்றன
      எண்டிரு மைலயிைட வழீுங் கங்ைகயில்
      தண்டுளி சிதறிய தன்ைம ேபான்றேவ. 138
      
1046 கற்ைறயஞ் சுடர்மணி கனகம் ஏைனய
      பிற்ைறெயன் னாதருள் ெப யர் வண்ைமேபால்
      மற்றவ ணுள்ளபவன் மரமுந் தம்பயன்
      எற்ைறயும் உலப்புறா தீைக சான்றேவ. 139
      
1047 காவதன் இயல்பிைனக் கண்டு தன்ெனாரு
      ேதவிெயா ேடயருள் ெசய்து சிற்பரன்
      ஆவியுள் ளுணர்ெவன அதனுள் ைவகுேமார்
      ஓவிய மன்றிைட ஒல்ைல ஏகினான். 140
      
1048 எண்டகு ெபருநைச எய்தி ஐம்புலன்
      விண்டிடல் இன்றிேய விழியின் பாற்படக்
      கண்டனள் கவு அக் கடிெகாள் மண்டபங்
      ெகாண்டிடும் ஓவியக் ேகாலம் யாவுேம. 141
      (133. பாசைட - பசியஇைல.
      135. ெகாடிகளின் பசுைமயும் தருக்களின் ெசம்ைமயும் அம்ைம
      அப்பைர ஒத்து விளங்குகின்றன.
      136. தீபிைக - தீபத்தட்டு. 138. வான்நிறம் - ெவண்ணிறம்.
      மதுமலர் - ேதன்மலர்.
      140. கா - ேசாைல. ஓவிய மன்று - சித்திர மண்டபம்.
      141. ெபருநைச - ெபருவிருப்பம். விண்டிடம் - விலகாமல்.
      ஓவியக்ேகாலம் - சித்திர வடிவம்.)
      

1049 பாங்க ல் வருவெதார் பரமன் ஆைணயால்
      ஆங்கதன் நடுவணில் ஆதி யாகிேய
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      ஓங்கிய தனிெயழுத் ெதான்றி ரண்டதாய்த்
      தூங்குைகம் மைலகளில் ேதான்றிற் ெறன்பேவ. 142
      
1050 அன்னைவ உைமயவள் காண ஆங்கைவ
      முன்னுறு புணர்ச்சியின் முயற்சி ெசய்தலும்
      என்ைனெகால் இதுெவன எண்ணித் தன்ெனாடு
      மன்னிய முதல்வைன வணங்கிக் கூறுவாள். 143
      
1051 மூலமாம் எழுத்திைவ முயங்கி மால்க க்
      ேகாலமாய்ப் புணர்வெதன் கூறு ெகன்றலும்
      ஏலவார் கருங்குழல் இைறவி ேகெளன
      ஆலமார் களத்தினன் அருள்ெசய் கின்றனன். 144
      
1052 ேவறு
      முன்புநீ காண்டலின் மூலமாய் உைடயேதார்
      மன்ெபருந் ெதால்ெபாறி மருவியரீ் உருவுறஇீ
      அன்பினால் ஆைனேபாற் புணருமால் ஆைகயால்
      நின்ெபருந் தகவிைன நிைனகிலாய் நீயுேம. 145
      
1053 காட்சியால் இதுெசயுங் காரணம் ெபற்றநின்
      மாட்சிதான் யாமலான் மற்றியார் உணர்குவார்
      ஆட்சியாய் உற்றெதால் அருமைறக் காயினுஞ்
      ேசட்ெசலா நிற்குநின் திருவருட் ெசய்ைகேய. 146
      
1054 என்னேவ முகமனால் எம்பிரான் அம்பிைக
      தன்ெனாேட ெமாழியஅத் தந்தியும் பிடியுமாய்த்
      துன்னிேய புணர்வுறுந் தூயெசய் ெதாழில்விடா
      முன்னேம ேபான்றதால் முடிவிலாக் குடிைலேய. 147
     
1055 அக்கணத் தாயிைட ஐங்கரத் தவன்அருள்
      முக்கண்நால் வாயினான் மும்மதத் தாறுபாய்
      ைமக்கருங் களிெறனும் மாமுகத் தவன்மதிச்
      ெசக்கர்வார் சைடயன்ஓர் சிறுவன்வந் தருளினான். 148
      
1056 ஒருைமயால் உணருேவார் உணர்வினுக் குணா�வதாம்
      ெபருைமதயான் எங்கணும் பி வரும் ெபற்றியான்
      அருைமயான் ஏவரும் அடிெதாழுந் தன்ைமயான்
      இருைமயாம் ஈசேன என்னநின் றருளுவான். 149
      (142. தனி எழுத்து - ஏகாட்சரம்; பிரணவம்.
      தூங்கும் - ெதாங்குகின்ற. ைகம்மைலகள் - யாைனகள்.
      144. மூலமாம் எழுத்து பிரணவாட்சரங்கள். 147. குடிைல - ஓங்காரம்.
      148. மும்மதம் - கன்னமதம், கேபாலமதம், பசீமதம்; சிலர் பசீமதத்ைத
      நீக்கிக் ைகம்மதம் என்றும் கூறுவர்.)
      
1057 மருளறப் புகலுநான் மைறகளில் திகழுெமய்ப்
      ெபாருெளனப் படுமவன் புவனமுற் றவர்கள்தம்
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      இருளறுத் தவர்மனத் திடர்தவிர்த் தருளேவார்
      அருளுருத் தைனஎடுத் தவத த் துளனவன். 150
      
1058 வந்துமுன் னிருவர்தம் மலரடித் தலமிைசச்
      சிந்ைதயார் வத்ெதாடுஞ ெசன்னிதாழ்த் திடுதலுந்
      தந்ைதயுந் தாயுமுன் தழுவிமார் புறவைணத்
      தந்தமில் கருைணெசய் தருளினார் அவ்வழி. 151
      
1059 என்னேர யாயினும் யாவெதான் ெறண்ணுதல்
      முன்னேர உனதுதாள் முடியுறப் பணிவேரல்
      அன்னர்தஞ் சிந்ைதேபால் ஆக்குதி அலதுைன
      உன்னலார் ெசய்ைகைய ஊறுெசய் திடுதிநீ. 152
      
1060 ேசயநன் மலர்மிைசத் திைசமுகன் மால்முதல்
      ஆயபண் ணவர்தமக் காருயிர்த் ெதாைகயினுக்
      ேகயபல் கணவருக் ெகத்திறத் ேதார்க்குநீ
      நாயகம் பு தியால் நல்லருட் டன்ைமயால். 153
      
1061 கானுறுங் கரடெவங் கயமுகத் தவெனனுந்
      தானவன் வன்ைமையச் சாடிேய தண்டுழாய்
      வானவன் சிறுைமயும் மாற்றிேய வருெகனா
      ஆைனயின் முகவனுக் ைகம்முகன் அருள்ெசய்தான். 154
      
1062 ேமானேம குறியதா முதெலழுத் தருளிய
      ஞானமா மதைலபால் நண்ணேவ பூதெவஞ்
      ேசைனயா யினஅருள் ெசய்துசிற் பைரெயாடும்
      ஆைனமா முகெனாடும் அமலன்மீண் டருளினான். 155
      
1063 புங்கவர்க் கிைறவனாம் புதல்வைன ேநாக்கிடா
      நங்கைடத் தைலயினில் நாயகம் பு ெகனா
      அங்கருத் திெயாடிருத் தினன்அணிக் ேகாயிலுட்
      சங்கரக் கடவுள்சுந் த ெயாடு மருவினான். 156
      
1064 தந்திமா முகமுைடத் தனயன்அங் கணுகிேய
      முந்துபா டெமலாம் ெமாய்த்துமுன் சூழ்தர
      நந்திவந் தைனெசய நான்முகன் முதலிேனார்
      வந்துவந் தடிெதாழ மகிழ்ெவாேட ைவகினான். 157
      (152. என்னேர ஆயினும் - எத்தைகேயாராயினும்.
      அன்னவர்தம் சிந்ைத ேபால் - அவர் எண்ணம்ேபால.
      உன்னலார் - நிைனந்துவழிபடாதவர். ஊறு - இைடயூறு.
      153. நாயகம் - தைலைமத்தன்ைம.
      154. கான் - நாற்றம். கரடம் - மதம். சாடி - அழித்து.
      ஆைனயின்முகவன் - விநாயகன். ஐம்முகன் - சிவெபருமான்.
      155. ேமானம் - ெமௗனம். முதெலழுத்து - பிரணவம்.
      ஞானமாமதைல - விநாயகன்.
      156. அருந்தி - விருப்பம். மருவினான் - ெசன்றான்.)
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1065 அன்னதற் பின்னேர ஆயிரம் ெபயருைடப்
      ெபான்னுலாம் ேநமியான் புனிதைனக் காணிய
      மின்னுதண் சுடர்விடும் ெவௗ�ளிமால் வைரமிைசக்
      துன்னினான் ஆலயச் சூழல்முன் அணுகினான். 158
      
1066 அந்தியார் சைடமுடி அண்ணல்தன் அருளினால்
      நந்திேத வுய்த்திட நங்ைகேயார் பங்கனாம்
      எந்ைதபா ெலய்திேய இைணமலர்த் தாள்ெதாழாப்
      புந்தியார் வத்ெதாடும் ேபாற்றிெசய் தருளேவ. 159
      
1067 ேவறு
      நிருத்தனவ் விைடதனில் ேநமி யான்தைன
      இருத்திெயன் றருள்பு ந் திடத்தின் ேமவிய
      ஒருத்திைய ேநாக்கிஒன் றுைரப்பங் ேகெளனா
      அருத்திெசய் ஆடல்ஒன் றருளிற் கூறுவான். 160
      
1068 சூதைன எம்ெமாேட ெபாருதி ேதாற்றைன
      ஆதிேயல் நீபுைன அணிகள் யாைவயும்
      ஈதியால் ெவன்றைன என்னின் எம்ெமாரு
      பாதியாஞ் சசிமுதற் கலவுங் ேகாடியால். 161
      
1069 என்னலும் உைமயவள் இைசவு ேகாடலும்
      அன்னெதா ெரல்ைலயின் அ ைய ேநாக்கிேய
      தன்னிகர் இல்லவன் இதற்குச் சான்ெறன
      மன்னிைன இருத்தியான் மாயநீ என்றான். 162
      
1070 பற்றிகல் இன்றிேய பழவி ைனப்பயன்
      முற்றுணர்ந் துயிர்கைள முைறயின் ைவப்பவன்
      மற்றிது புகறலும் வனசக் கண்ணினான்
      நற்றிறம் இ�ெதன நவின்று ைவகினான். 163
      
1071 இந்தவா றாயிைட நிகழும் எல்ைலயில்
      சுந்தரன் முதலிய உைழயர் சுற்றிேனார்
      அந்தமில் ெபருங்குணத் தாதி ஏவலில்
      தந்தனர் காெசாடு பலைக தன்ைனேய. 164
      
1072 அதுெபாழு தண்ணலும் அ ைய ேநாக்கியிம்
      முதிர்தரு கருவிைய முைறயின் ைவக்ெகனக்
      கதுெமன ைவத்தலுங் கவு  நீநமக்
      ெகதிருறு ெகன்றுமுன் னிருத்தி னானேரா. 165
      (158. ேநமியான் - திருமால். 160. ஒருத்தி - ஒப்பற்ற உமாேதவியார்.
      161. சூது - சூதாட்டம். சசி - சந்திரன். ேகாடி - ெகாள்வாய்.
      162. சான்று - சாட்சி. மன்னிைன - ெபாருந்தி.
      163. இகல் - ெவறுப்பு. வனசக்கண்ணினான் - திருமால்.
      164. உைழயர் - ஊழியர்கள். காசு, பலைக - இைவ சூதாடு கருவிகள்.)
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1073 கவற்றிைன முன்னேர உய்ப்பக் கண்ணுதல்
      அவற்றிைனப் பின்னுற அவளும் உய்த்தனள்
      தவற்றியல் பல்லேதார் வல்ல சா யால்
      எவற்றினும் ேமைலேயார் இனிதின் நாடினார். 166
      
1074 பஞ்ெசன வுைரெசய்வர் பாைல என்பர்ஈர்
      அஞ்ெசன ெமாழிவர் அஞ்ெசன்பர் அன்றியுந்
      துஞ்சலின் நடம்என்பர் துருத்திய ீெதன்பர்
      விஞ்சிய மகிழ்ெவாடு ெவடிெயன் ேறாதுவார். 167
      
1075 அடியிது ெபாட்ைடஈ ெதன்பர் அ�ெதன
      முடிவில குழூஉக்குறி முைறயின் முந்துறக்
      கடிதினில் கழறினர் கவறு சிந்தினார்
      ெநாடிதரு கருவிகள் எதி கள் நூக்கினார். 168
      
1076 ேவறு
      ஏற்றா னவன்எய்திய இன்னருள் யாவ ேதேயா
      ேதற்றாம் அ�தியார்க்கு மளப்பருஞ ெசய்ைக யாேல
      ேமற்றான் எதிராவுடன் ஆடிய ெமல்லி யற்குத்
      ேதாற்றான் ெநடுமாலயன் நாடவுந் ேதாற்றி லாதான். 169
      
1077 ஒன்றாய பரஞ்சுட ேரான்உைம தன்ைன ேநாக்கி
      நன்றா யதுநின் வலிெயன்று நைகத்து நம்ைம
      ெவன்றா யைலேதாற் றைனமுன்னர் விளம்பு மாற்றால்
      நின்றா ெராடுபூணும் எமக்கினி ேநர்தி என்றான். 170
      
1078 மூன்றாம் உலகங்களும் ஆருயிர் முற்று முன்னம்
      ஈன்றாள் அதுேகட்டலுந் தான்இகல் ஆடல் அஞ்சி
      வான்றா வியேப ரடிமாயைன வல்ைல ேநாக்கிச்
      சான்றா ெமனைவ கிைனநீயிது சாற்று ெகன்றாள். 171
      
1079 ெசால்லும் அளவிற் சுடர்ேநமியன் சூது ைடப்ேபார்
      ெவல்லுந் தைகேயான் பரெனன்று விளம்ப ேலாடும்
      நல்லுண்ைம ெசாற்றாய் திறநன்றிது நன்றி ெதன்னாச்
      ெசல்லுண்ட ஐம்பால் உைமஆற்றச் சினம்பு ந்தாள். 172
      
1080 பாராயைல கண்ணனு மாயிைன பாலி னுற்றாய்
      ேதராதது ஒன்றிைல யாவருந் ேதர ஒண்ணாப்
      ேபராதி ேயான்நைவ கூறினும்நீயிது ேபச லாேமா
      காராெமய் என்பர் மனமுங்க  யாய்ெகால் மன்ேனா. 173
      (166. கவறு - சூதாடுகருவி.
      167. பஞ்சு, பாைல, ஈைரஞ்சு, அஞ்சு, நடம், துருத்தி,
      ெவடி - இைவ சூதாட்டத்தின் குழூஉக் குறிகள்.
      168. அடி, ெபட்ைட - இைவ சூதாட்டத்தின் குழூஉக்குறிகள்.
      கவறுசிந்துதல் - காய்கைளெவட்டுதல். நூக்கினார் - தள்ளினார்.
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      169. ஏற்றான் - இடபத்ைதயுைடயவன்.
      170. ெவன்றாய் அைல - ெவற்றி ெபறவில்ைல. 
      தார் - மாைல. ேநர்தி - அளித்தி.
      171. இகல்ஆட - பைகத்து நாேன ெவன்ேறன் என்று கூற.
      172. ெசல் - ேமகம். ஐம்பால் - கூந்தல். ஆற்ற - மிகவும்.
      173. கண்ணனுமாயிைன - இங்கு, நீ கண்ணுைடயவனான் இருந்தும்
      அதற்கு ய ெசயலிைன இழந்தாய் என்பது குறிப்பு.
      பாலினுற்றாய் - பக்கத்திலிருந்தாய்; பாற்கடலிலிருந்தாய்; பாைல 
      ைவத்துக்ெகாண்டு ெபாய் ெசால்லலாகாது என்பது கருத்து.)
      
1081 ஏம்பா லிதுெசாற் றைனஆதலின் என்று மாைய
      ஓம்பா வருவா யுறுைகதவத் தூற்ற மிக்காய்
      பாம்பாதி ெயன்னப் பகர்ந்தாள் பகர்கின்ற எல்ைல
      ஆம்பால் உருவம் அ�தங்கண் அைடந்த தன்ேற. 174
      
1082 அவ்வா றவன்பால் அைணகின்றெதார் ேபாழ்தில் ஆழிக்
      ைகவா னவனும் அதுகண்டு கவற்சி எய்திச்
      ெசவ்வான் உறழும் முடிேயான்அடி ெசன்று தாழா
      எவ்வா ெறனக்கிவ் வுருநீங்கும் இைசத்தி என்றான். 175
      
1083 காலாய் ெவௗ�யாய்ப் புனலாய்க் கனேலாடு பாராய்
      ேமலாகி யுள்ள ெபாருளாய்எவற் றிற்கும் வித்தாய்
      நாலாய ேவதப் ெபாருளாகி நண்ணுற்ற நாதன்
      மாலா யவனுக் கி�ெதான்று வகுத்து ைரப்பான். 176
      
1084 என்பால் வருமன்பின் இைசத்தைன ஈது ெபற்றாய்
      நின்பால் வருமின் னைலநீக்குவன் நீங்கு கின்றாய்
      ெதன்பா லுலகந்தனில் அன்னெதார் ேதய மீதில்
      முன்பால வனம்ெமன ஒன்றுள ெமாய்ம்பின் மிக்காய். 177
      
1085 ஆங்ேக யினிநீ கடிேதகிைன அன்ன கானில்
      பாங்ேக ஒருெதான்மரம் நின்றது பார்த்த துண்ேட
      ஊங்ேக பராைரயின் ேமயெபாந் ெதான்றி னூடு
      தீங்ேக குறப்ேபாய்ப் ெபருமாதவஞ ெசய்து ேசர்தி. 178
      
1086 அஞ்ேசல் அவண்நீ உைறகின்றெதார் காைல யாேன
      எஞ்ேச யவனாங் கயமாமுகன் எய்து வானச்
      ெசஞ்ேச வகனுக் ெகதிர்ெகாண்டைன ெசன்று காண்டி
      மஞ்ேச யைனயாய் உனக்கிவ்வுரு மாறும் அன்ேற. 179
      
1087 ேவறு
      என்னுமள வில்ெதாழுதி ைறஞ்சிஇனி ேதத்தி
      அன்னெதார் வனத்திைட அமர்ந்தெதான் மரத்தில்
      துன்னுவன் எனக்கடிது ெசால்லுதலும் யார்க்கும்
      முன்னவ னுேமெகன முரா ைய விடுத்தான். 180
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1088 விட்டிடுத லுங்கயிைல நீங்கினன் விைரந்ேத
      கட்டழகின் ேமதைகய காமனது தாைத
      சிட்டர்கள் பயின்றுைற ெதனாதுபுலம நண்ணி
      மட்ெடாழுகு ெதான்மர வனத்தினிைட உற்றான். 181
      (174. ஏம்பால் - மகிழ்ச்சியால். ைகதவம் - வஞ்சைன.
      பாம்பு ஆதி - பாம்பாகக்கடவாய்.
      175. கவற்சி - கலக்கம். ெசவ்வான் - ெசவ்வானம்.
      176. கால் . காற்று. ெவௗ� - ஆகாயம். நாதன் - சிவன்.
      177. இைசத்தைன - தவறுகூறிைன. ஈது - பாம்பு வடிவாகும் 
      இச்சாபத்திைன. ஆலவனம் - திருவாலங்காடு. 
      178.  ெதான்மரம் - ஆலமரம்.
      பராைர - ெப ய அடிப்பாகம்.
      179. கயமுகன் - விநாயகன். ேசவகன் - வரீன். 
      மஞ்ேச அைனயாய் - ேமக வண்ணேன!
      இவ்வுரு - இப்பாம்பு வடிவம். 180. முரா�� - திருமால்.
      181. காமனது தாைத - திருமால். சிட்டர்கள் - ேமலானவர்கள்.
      ெதனாது புலம் - ெதன்னாடு. மட்டு - ேதன்.)
      
1089 நன்மதி யுைடப்புலவர் நால்வர்களும் உய்யச்
      சின்மயம் உணர்த்தியருள் ேதவன்அமர் தாருத்
      தன்ைமயது ெபற்றுநனி தண்ணிழல் பரப்புந்
      ெதான்மர வியற்ைகஅத னிற்சிறிது ெசால்வாம். 182
      
1090 பசுந்தைழ மிைடந்தஉல ைவத்திரள் பரப்பி
      விசும்பளவு நீடியுயர் வழீினிைர தூங்கத்
      தசும்பைனய தீங்கனிகள் தாங்கியது தாளால்
      வசுந்தைர அளந்தெநடு மாயவைன மானும். 183
      
1091 அண்டநடு வாயவுல ேகழிைனயும் அந்நாள்
      உண்டருளி ஒல்ைலதனில் ஓர்சிறுவ னாகிப்
      பண்டுக  ேயான்தயில்ெகாள் பாசைடகள் தன்பாற்
      ெகாண்டவட மன்னெதாரு ெகாள்ைகய துைடத்தால். 184
      
1092 மைழத்தபசு ேமனியது மாதிர வைரப்பில்
      விழுத்தைகய வழீினிைர வசீுவட தாருத்
      தைழக்குல மருப்புமிைச தாங்கியிைட தூங்கும்
      புைழக்ைகெகாடு மால்களிறு நாடுக  ேபாலும். 185
      
1093 பாசைட ெதாடுக்கப்பட ைலப்பழு மரத்தின்
      வசீிநிமிர் கின்றபல வழீின்வி  கற்ைற
      பூசலிடு கூளிெயாடு பூதநிைர பற்றி
      ஊசல்பல ஆடிெயன ஊக்கியன அன்ேற. 186
      
1094 ஆல்வைரயின் வழீ்நிைரகள் ஆசுகம் உடற்றப்
      பால்வைரயின் எற்றிவரு மாறிரவி பாகன்
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      கால்வைரயின் ஏகெவழு கந்துகம ெதன்னும்
      மால்வைரயின் வசீுபல மத்திைகய ெதாத்த. 187
      
1095 ஆசறுெத னாதுதிைச ஆளுமிைற எண்ணில்
      பாசெமாடு நின்றெதாரு பான்ைமய� தன்ேறல்
      வாசவனும் ஆகமிைச மாலிைகயு மாமால்
      வசீுபழு மாமர விலங்கலும்அவ் வழீும். 188
      
1096 மாநிலெம லாந்தைன வழுத்தவரு மன்னற்
      கூனமுறு காைலதனில் ஒண்குருதி வா
      வானமுகில் கான்றைனய மாண்டெதான் மரத்தின்
      ேமனிதரு ெசய்யபல வழீின்வி  மாைல. 189
      (182. புலவர் - அறிஞர். தாரு - கல்லால விருட்சம்.
      183. இது முதல் ஆல மரத்தின் வருணைன ஆகும்.
      உலவ�திதிரன் - கிைளகள். வழீின் நிைர - விழுதின் வ ைச.
      தசும்பு - குடம். வசுந்தைர - பூமி.
      184. வடம் அன்ன - அந்த ஆேலேபால.
      185. க  - இங்குப் ெபண் யாைன.
      186. படைல - மாைல. பழுமரம் - ஆலமரம். பூசல் - சிறுசண்ைட.
      187. ஆல்வைர - ஆலமரமாகிய மைல. ஆசுகம் - காற்று.
      இரவிபாகன் - அருணன். கந்துகம் - சத்தமா என்னும் குதிைரகள்.
      மத்திைக - குதிைரச் சம்மட்டி; சவுக்கு.
      188. ெதனாதுதிைச யாளும் இைற - எமன். மாலிைக - பூமாைல.
      பழுமாமர விலங்கல் - ஆலமரமாகிய மைல.
      189. ஊனம் - அழிவு. கான்றல் - ெபய்தல்.
      மாண்ட - மாட்சிைம வாய்ந்த.)
      
1097 இரும்பைற ஆலமிைச எம்முருவு ெகாள்ளா
      வம்புலவு தண்டுவள மாயன்வரும் என்னா
      ெவம்பணிகள் தம்பதியின் ேமவுவன ேபாலாம்
      தம்பெமன ேவதைர புகுந்ததனி வழீ்கள். 190
      
1098 கடித்தன எயிற்றின்அழல் காலவர வின்ேமல்
      நடிக்குெமாரு கட்ெசவி நைமக்குறுகும் என்னாத்
      துடித்தன எனத்தைல துளக்கின உேராமம்
      ெபாடித்தன நிகர்த்துள புனிற்றினுறு புன்காய். 191
      
1099 கிளர்ப்புறு கவட்டிைல கிைடத்த கிைளயாவும்
      அளப்பில்புைக சுற்றிட அனற்ெகழுவு கற்ைற
      துளக்குறு தரக்குழுவு ேதான்றியது ேபான்ற
      விளக்கழல் நிகர்த்துள வி ந்தமுைக ெயல்லாம். 192
      
1100 ெசருப்புகு சினத்ெததிர் ெசறுத்தமத ெவற்பின்
      மருப்பின் ஒசிப்பவன் வரத்தினியல் காணா
      விருப்பமலி வுற்றதன் விழித்ெதாைககள் எங்கும்
      பரப்பிய நிகர்த்துள பயங்கெகழுவு ைபங்காய். 193
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1101 ெவள்ளிபடு கின்றமதி விண்படர் விமானங்
      கள்ளிபடு பால்ெகழு கவட்டினிைட ேதய்ப்பத்
      துள்ளிபடு கின்றளவி ேலார்திவைல ெதாத்தப்
      புள்ளிபடு மாறுமுயல் என்பர் புவிேமேலார். 194
      
1102 காவதெமா ேரழுள பராைர கணிப்பின்றால்
      தாவறும் உயர்ச்சியத னுக்குமதி சான்ேற
      பூவுலகம் எங்குநிழல் ேபாக்கிெநடி ேதாம்புங்
      ேகாவெதன நின்றதுயர் ேகாளிெயனுங் குன்றம். 195
      
1103 அவ்வைகய தாருவிைன ேநாக்கினன் அைணந்தான்
      பவ்வநிற வண்ணல் துயில் பாசைட கள்தம்ேமா
      ெடவ்வைக கமத்திெரன ேவவினவ என்ேற
      ெவவ்வரவி னுக்கிைறவன் ேமவியது மான. 196
      
1104 அந்தமில் ெபருங்கடல் வளாகம்அைனத் துந்தன்
      உந்தியில் அைடந்தெதன ஓங்கல்ெகழும் ஔ�வாள்
      வந்துைற யினிற்புகுவ ெதன்ன வடதாருப்
      ெபாந்தினிைட ேயயணுகி னான்உலகு பூத்ேதான். 197
      (190. ெவம்பணிகள் - ெகாடிய பாம்புகள். தம்பதி - பாதாளம்.
      191. கட்ெசவி - கண்ேண காதாக உைடயது; பாம்பு. புனிறு - இளைம.
      192. கவடு - ெபருங்கிைள. முைக - ெமாட்டு.
      193. பயம் - பால். ெகழுவு - ெபாருந்திய.
      194. கள்ளிபடு - கள்ளியிலும் அதிகமாக உண்டாகின்ற.
      ெதாத்த - பட. முயல் - முயல் என்னும் களங்கம்.
      195. மதிசான்று என்றது ஆல மரக்கிைளகள் சந்திர மண்டலத்ைத 
      முட்டியைத. ேகா - இைறவன். அது : பகுதிப்ெபாருள் விகுதி. 
      ேகாளி - ஆலமரம்.
      196. ேநாக்கினன் - ேநாக்கி. வினவஎன்ேற - வினவி அறிதற்கு என்ேற.
      அரவினுக்கு இைறவன் - ஆதிேசடன்.
      197. உந்தியில் - வயிற்றில். ஓங்கல் - உயர்ந்த. வாள் - வாட்பைட.
      ஓங்கல் ெகழும் ஔ�வாள் வந்துைறயினில் புகுவெதன்ன - 
      உதயி கி யில் உதித்து விளங்கிய சூ யன் ெசன்று கடலுள் 
      புகுந்தாற்ேபால எனவும் ெபாருள்ெகாள்ளலாம்.)
      
1105 சத்தியுைர யால்அ  தனிப்பணிய தான
      இத்திறமி ைசத்தனம் இனிச்சுரைர வாட்டும்
      அத்திமுக ெவய்யவைன ஆதியருள் ெசய்யும்
      வித்தக முதற்புதல்வன் ெவன்றைம உைரப்பாம். 198
      
1106 ேவறு
      முந்து ேவழ முகத்தவன் ஏவலால்
      ெநாந்து சிந்ைத நுணங்கிய ேதவரும்
      இந்தி ராதிபர் யாவரும் ஐங்கரன்
      வந்த ேதார்ந்து மகிழச்சியின் ேமயினார். 199
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1107 ஏத மில்மகிழ் ெவய்திய இந்திரன்
      ஆதி ேயார்கயி லாயத் தணுகிேய
      ேபாத கத்துப் புகர்முகப் புங்கவன்
      பாத முற்றுப் பணிந்து பரவினார். 200
      
1108 பரவல் ெசய்திடுக பான்ைமைய ேநாக்கிேய
      கருைண ெசய்த கயமுகத் ெதம்பிரான்
      உைரயும் நுங்கட் குறுகுைற என்றலும்
      வரன்மு ைறப்பட வாசவன் கூறுவான். 201
      
1109 ெதால்ைல நாண்மதி சூடிய ேசாதிபால்
      எல்ைல நீங்கும் வரந்தைன எய்தினான்
      கல்ெலன் ெவஞ்ெசாற் கயாசுரன் என்பவன்
      அல்லல் ெசய்தனன் ஆற்றவும் எங்கைள. 202
      
1110 பின்னும் நங்கைளப் படீற ைவகலுந்
      தன்ைன வந்தைன ெசய்யவுஞ் சாற்றினான்
      அன்ன ெசய்தனம் அன்றியும் எங்கள் பால்
      மன்ன ேவபுதி ெதான்று வகுத்தனன். 203
      
1111 கிட்டித் தன்முன் கிைடத்துழி ெநற்றியிற்
      குட்டிக் ெகாண்டு குைழயிைண யிற்கரந்
      ெதாட்டுத் தாழ்ந்ெதழச் ெசாற்றனன் ஆங்கதும்
      பட்டுப் பட்டுப் பழியிைட மூழ்கிேனம். 204
      
1112 கறுத்து மற்றவன் கட்டுைரக் கின்றெசால்
      மறுத்த லஞ்சி வரும்பழி தன்ைனயும்
      ெபாறுத்து நாணமும் ேபாகஇன் றந்தமுஞ்
      சிறப்பி லாவச் சிறுெதாழில் ெசய்தனம். 205
      (198. சத்தி உைர - ேதவியின் சாபெமாழி. ஆதி - சிவன்.
      விததக முதற்புதல்வன் - ஞானவடிவினனாகிய விநாயகன்.
      199. ஐங்கரன் - விநாயகன். 200. ேபாதகம் - இளைம. புகர் - புள்ளி.
      204. கிைடத்துழி - அைடந்தேபாது. குைழஇைண - இரு காது.)
      
1113 ஆங்க வன்தன் தாவிெயா ெடங்குைற
      நீங்கு வித்திட நீவரு வாெயன
      ஓங்கல் நல்கும் உைமயவள் தன்ெனாரு
      பாங்கர் ைவகும் பராபரன் கூறினான். 2063
      
1114 ஆத லால்நின் னைடந்தனம் எம்முைட
      ஏத மாற்றுதி என்று வழிபடீஇ
      ேமாத காதிகள் முன்னுற வார்த்திடப்
      பூத நாதன் அருளில் புகலுவான். 207
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1115 அஞ்சல் அஞ்சல் அவுணர்க் கரசனாம்
      விஞ்சு ேவழ முகமுைட வரீைனத்
      துஞ்சு வித்துந் துயர்தவிர்ப் ேபாெமனாக்
      குஞ்ச ரத்திரு மாமுகன் கூறேவ. 208
      
1116 இைறவ ேனாடும் இைமயவர் எம்முைடச்
      சிறுைம நீங்கின ெசல்லலும் நீங்கின
      மறுைம இன்பமும் வந்தன வால்இனிப்
      ெபறுவ ெதான்றுள ேதாெவனப் ேபசினார். 209
      
1117 ேவறு
      துன்பிைன உழந்திடு சுரர்கள் இவ்வைக
      இன்புறு காைலயில் ஈசன் தந்திடும்
      அன்புைட முன்னவன் ஆைன மாமுக
      முன்பைன யடுவது முன்னி னானேரா. 210
      
1118 ெபாருக்ெகனத் தவிசினின் ெறழுந்து பூதர்கள்
      ெநருக்குறு வாய்தலின் எய்தி நீள்கதிர்
      அருக்கனின் இலகிய அசலன் என்பவன்
      தருக்கிய புயத்தின்ேமற் சரண்ைவத் ேதறினான். 211
      
1119 ஏறியங் கசலன்ேம லிருந்து ெசல்லுழிக்
      காெறாடர் முகிலினங் கைவஇய காட்சிேபால்
      மாறில்ெவம் பூதர்கள் வந்து சுற்றிேய
      கூறினர் அவன்புகழ் குலாய ெகாள்ைகயார். 212
      
1120 சாமைர வசீினர் தணப்பில் பன்மணிக்
      காமரு தண்ணிழல் கவிைக ஏந்தினர்
      பூமரு மதுமலர் ெபாழிதல் ேமயினர்
      ஏமரு பூத ல் எண்ணி ேலார்கேள. 213
      
1121 துடிெயாடு சல்ல  ேதாமில் தண்ணுைம
      கடிபடு கரடிைக கைணயம் சல்லிைக
      இடியுறழ் ேப ைக இரைல காகளங்
      குடமுழ வியம்பினர் ேகாடி சாரதர். 214
      (206. ஓங்கல் - இமயமைல.
      207. ஏதம் - துன்பம். ேமாதகாதிகள் - ேமாதகம் முதலியெபாருள்கள்.
      208. துஞ்சுவித்து - இறக்கச்ெசய்து. 210. முன்னவன் - விநாயகப்ெபருமான்.
      211. அசலன் - பூதகணங்களில் ஒருவன். 213. ஏமரு - மகிழ்வுற்ற.
      214. துடி - உடுக்ைக. ேதாம்இல் - குற்றமில்லாத. தண்ணுைம - மத்தளம்.
      இரைல, ஊதுெகாம்பு, சல்ல , கரடிைக, கைணயம், 
      சல்லிைக காகளம் குட முழவு - இைவகள் வாத்திய வைககள்.)
      

1122 சிந்ைதயில் உன்னினர் தீைம தீர்ப்பவன்
      வந்திடு காைலயின் மகத்தின் ேவந்தனும்
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      அந்தர அமரரும் அைடந்து ேபாற்றிேய
      புந்திெகாள் உவைகயால் ேபாதல் ேமயினார். 215
      
1123 தாருவின் நறுமலர் தத்தங் ைகெகாடு
      ேபரருள் நுதல்விழிப் பிள்ைள மீமிைச
      ேசருற வசீிேய புைடயிற் ெசன்றனர்
      கா ைன யைடதரு கடவுள் வில்ெலன. 216
      
1124 விைரந்ெதழு சாரத ெவௗ�ளம் எண்ணில
      நிரந்தன சூழ்தர நிமலன் மாமகன்
      ெபருந்தைர ஏகிேய பிறங்கு ேதால்முகன்
      புரந்திடு மதங்கமா புரமுன் ேபாயினான். 217
      
1125 ஆயது கயமுகத் தவுணர் ேகாடிேய
      ேவயினர் புகறலும் ெவகுட்சி ெகாண்ெடழஇீ
      ஏயதன் பைடெயலாம் எடுத்து மற்றவன்
      ேசயுயர் தனதுெபாற் ேற ல் ஏறினான். 218
      
1126 பல்லியம் இயம்பின ப கள் சுற்றின
      சில்லிெகாள் ஆழியந் ேதர்கள் சூழ்ந்தன
      எல்ைலயில் இபநிைர யாவும் ெமாய்த்தன
      வல்லியல் அவுணர்கள் வரம்பின் றணீ்டினார். 219
      
1127 ஆயிர ெவள்ளமாம் அனிகஞ் சுற்றிடக்
      காய்கனல் விழியுைடக் கயமு காசுரன்
      ஏெயனும் அளைவயில் ஏகிக் கண்ணுதல்
      நாயகன் மதைலதன் பைடமுன் நண்ணினான். 220
      
1128 நண்ணிய காைலயின் நைவயில் பூதரும்
      அண்ணலங் கழலடி அவுண ருங்ெகழஇீப்
      பண்ணினர் ெபருஞசமர் பைடயின் வன்ைமயால்
      விண்ணவர் யாவரும் வியந்து ேநாக்கேவ. 221
      
1129 புதிெதழு ெவயிலுடன் ெபாங்கு ேப ருள்
      எதிர்ெபாரு மாறுேபால் இனங்ெகாள் தானவர்
      அதிர்கழற் பூதேரா டமர்ெசய் தாற்றலர்
      கதுெமன அழிந்தனர் கலங்கி ஓடினார். 222
      
1130 ஓடினர் அளப்பிலர் உயிைரச் சிந்திேய
      வடீினர் அளப்பிலர் ெமய்கு ைறந்துபின்
      ஆடினர் அளப்பிலர் அகலு தற்கிடந்
      ேதடினர் அளப்பிலர் தியக்கம் எய்தினார். 223
      (216. கடவுள்வில் - இந்திரவில்.
      218. ேவயினர் - ஒற்றர். ேசய் - ெசவ்விய.
      219. சில்லிெகாள் - தகடுகள் பதித்த. 223. தியக்கம் - கலக்கம்.)
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1131 ஒழிந்தன க ப  உலப்பில் ேதர்நிைர
      அழிந்தன இத்திறம் அவுணர் தம்பைட
      குழிந்திடு கண்ணுைடக் குறள்ெவம் பூதர்கள்
      ெமாழிந்திட அ யேதார் விசய முற்றினா��. 224
      
1132 உயர்தரு தானவர் உைடந்த தன்ைமயும்
      புயவலி ெகாண்டுள பூதர் யாவருஞ்
      சயமுடன் ேமல்வரு தகவு ேநாக்கிேய
      கயமுக அவுணர்ேகான் கனலிற் சீறினான். 225
      
1133 உளத்தினில் ெவகுண்டுெசன் ெறாருதன் ைகக்சிைல
      வைளத்தனன் அத்துைண வைளத்துப் ேபரமர்
      விைளத்தனர் பூதர்கள் அைனயர் ெமய்ெயலாந்
      துைளத்தனன் கைணமைழ ெசா ந்து துண்ெணன. 226
      
1134 அரந்ெதறு பகழிகள் ஆகம் ேபாழ்தலும்
      வருந்தினர் திறெலாடு வன்ைம நீங்கினர்
      இ ந்தனர் பூதர்கள் யாரும் ஓடினார்
      புரந்தரன் இைமயவர் ெபாருமல் எய்தேவ. 227
      
1135 கணநிைர சாய்தலுங் கண்டு மற்றது
      மணிகிளர் கிம்பு  மருப்பு மாமுகன்
      இைணயறும் அசலன்ேமல் ஏகி வல்ைலயில்
      அணுகினன் இபமுகத் தவுணர் ேகாைனேய. 228
      
1136 காருைட இபமுகக் கடவுள் ேமைலேயான்
      ஏருற வருதலும் நின்ற தூதைரச்
      சீருறு கயமுகத் தீயன் ேநாக்கிேய
      யா வண் ெபாருவதற் கணுகுற் றாெனன. 229
      
1137 பரவிய ஒற்றர்கள் பைணம ருப்புைடக்
      கா முக முைடயன்முக் கண்ணன் ஐங்கரன்
      உருெகழு பூதன்ேமல் உறுகின் றான்சிவன்
      ெபருமக னாகும்இப் பிள்ைளதான் என்றார். 230
      
1138 அன்னது ேகட்டலும் அவணன் சீறிேய
      பன்னருங் கைலெத  பாைக ேநாக்கிநம்
      ெபான்னி ரதத்திைன புைழக்ைக மாமுகன்
      முன்னுறக் கடவுதி ெமாய்ம்ப என்னேவ. 231
      
1139 ேகட்டிடு கலைவேயான் கிஞ்சு கக்குரத்
      தாட்டிறற் ப யினந் தன்னின் மத்திைக
      காட்டினன் தவறிலாக் கனகத் ேத ைன
      ஓட்டினன் ஐங்கரத் ெதாருவன் முன்னுற. 232
      (224. குறள் - குறுகிய. விசயம் - ெவற்றி.
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      227. அரம்ெதறு - அரத்தால் கூராக்கிய.
      ஆகம் - உடல். 228. கிம்பு  - பூண். 230. பைண - பருைம.
      231. கடவுதி - ெசலுத்து வாயாக.)
      
1140 ஆயிைடக் க முகத் தவுணன் ஐங்கரத்
      தூயைன யழல்விழ சுழல ேநாக்கிேய
      காெய  எயிறுகக் கைறெகாள் பற்களால்
      ேசயிதழ் அதுக்கிேய இைனய ெசப்புவான். 233
      
1141 நுந்ைதெயன் மாதவம் ேநாக்கி முன்னேர
      தந்திடு ெபருவரந் தன்ைனத் ேதர்கிைல
      உய்ந்தைன ேபாதிநின் னுயிர்ெகாண் ெடன்ெனதிர்
      வந்தைன இைறயது மதியி லாய்ெகாேலா. 234
      
1142 அன்றிநீ யமர்ெசய அைமதி ெயன்னினும்
      வன்றிறல் உனக்கிைல ைமந்த என்ெனதிர்
      ெபான்றினர் அல்லது ேபார்ெசய் ெதன்ைனமுன்
      ெவன்றவர் இவெரன விளம்ப வல்ைலேயா. 235
      
1143 ேதன்ெபறு தருநிழல் திருவின் ைவகிய
      வான்ெபறு ேதவரால் மக்க ளாலவர்
      ஊன்ெபறு பைடகளால் ஒழிந்தி ேடன்இது
      நான்ெபறு வரத்தியல் நவிலக் ேகட்டிேயல். 236
      
1144 பின்னரும் பலவுள ெபற்ற ெதால்வரம்
      என்ைனெவல் பவர்எவர் இந்தி ராதிபர்
      தன்னிடர் தணிப்பவர் ேபாலச் சார்ந்தைன
      உன்ைனெவன் றன்னவர் உயிரும் உண்பனால். 237
      
1145 ெபாருெதைன ெவன்றைன ேபாக வல்ைலேயல்
      வருதிெயன் றுைரத்தலும் வானு லாவிய
      புரெம  படுத்தவன் புதல்வன் அவ்விைட
      அருளுட ெனாருெமாழி அைறவ தாயினான். 238
      
1146 ேவறு
      நிரந்தபல் பைடயும் நாளும் நிைலெபற நினக்குத் ெதான்னாள்
      வரந்தரு கின்ற எந்ைத வல்ைலநின் னுயிைர வவ்விப்
      புரந்தரன் முதவி ேனார்க்குப் ெபான்னினா டுதவி அன்னார்
      அரந்ைதயும் அகற்றிச் ெசல்ெகன் றருளினன் எனக்கும் அன்ேற. 239
      
1147 உன்னுயிர் காத்தி என்னின் உறுதிெயான் றுைரப்பன் ேகண்ேமா
      ெபான்னக ரதைன இந்தப் புரந்தரன் புரக்க நல்கி
      இந்நிலத் தரசு ெசய்ேத இருத்திய� திைசயா ெதன்னின்
      நின்னுயிர் முடிப்பான் ேநர்ந்து நின்றனன் இைனெவன் ெனன்றான். 240
      (232. வலைவேயான் - சாரதி. கிஞ்சுகம் - ெசந்நிறம்.
      234. நுந்ைத - உனது தந்ைத. இைறயது - சிறிதும்.

33



      236. ஊன் - மாமிசம். பைட - ஆயுதம்.
      239. நிரந்த - வ ைசயான. எந்ைத - சிவன். அரந்ைத - துன்பம்.)
      
1148 என்னலும் அவுணன் ெபாங்கி எ யுக விழிழிழிழித்துச் ெசன்ேறார்
      ெபான்ெனடுஞ் சிைலைய வாங்கிப் ெபாருக்ெகனப் பு நாண் ஏற்றி
      மின்னுைட வடிம்பின் வாளி வசீலும் விமலன் நல்கும்
      முன்னவன் எழுெவான் ேறந்தி முரெணாடு சிந்தி நின்றான். 241
      
1149 ெபாற்றனு மு ந்து வழீப புைழக்ைகயிற் பிடித்த தண்டால்
      எற்றினன் அைனய காைல இபமுகத் தசுரன் என்ேபான்
      மற்ெறாரு சிைலையக் ைகயால் வாங்கினன் வாங்கு முன்னர்ச்
      ெசற்றனன் அதைன ைமந்தன் திைசமுகன் முதேலார் ஆர்ப்ப. 242
      
1150 திண்டிறல் ெபற்ற வரீச் சிைலமு ந் திட்ட பின்னர்த்
      தண்டெமான் ேறந்தி ஈசன் தனயேனா ெடதிர்த ேலாடும்
      விண்டது ேசாரும் வண்ணம் ெவய்ெதனப் புைடத்து மாயாக்
      கண்டகன் உரத்தில் தாக்கக் ைகயற ெவய்தி நின்றான். 243
      
1151 நடுங்கினன் சிந்ைத ஒன்று நவில்கிலன் நாணத் தாேல
      ஒடுங்கினன் கயெவஞ் சூரன் உலந்தனன் ேபால நின்றான்
      அடும்ப  களிறு திண்ேடர் அணிெகழு தாைன பா ற்
      படும்படி நிைனந்து முன்ேனான் பாரம்ஒன் றுய்த்தான் அன்ேற. 244
      
1152 விட்டெவம் பாசம் அங்கண் ெவய்யேதார் ேசைன முற்றுங்
      கட்டிய தாக ைமந்தன் கணிச்சியும் அதற்பின் ஏவ
      அட்டதால் அதைன ேநாக்கி ஆடினர் அமரர் தாைன
      பட்டன உணர்ந்து தீேயான் பைதபைதத் துயிர்த்து ெநாந்தான். 245
      
1153 முந்துதன் கரத்தி லுள்ள முரண்ெகழு பைடகள் யாவுஞ்
      சிந்தினன் அைவகள் எல்லாஞ் ேசர்ந்தன திங்கள் சூடும்
      எந்ைதைய வலஞ்ெசய் ேதத்தி ஏவலின் இயன்ற மாேதா
      ெவந்திறல் அவுணன் ேமன்ேமல் ெவகுளித்தீக் கனல நின்றான். 246
      
1154 நின்றவன் தன்ைன ேநாக்கி ெநடியபல் பைடகள் ஏவில்
      ெசன்றிவன் தன்ைனக் ெகால்லா சிவனருள் வரத்தின் சீரால்
      இன்றினிச் ெசய்வ ெதன்ெனன் றிைறவைர உன்னி எந்ைத
      யூன்றிருக் ேகாட்டில் ஒன்று தடக்ைகயின் மு த்துக் ெகாண்டான். 247
      
1155 தடக்ைகயி ேலந்து ேகாட்ைடத் தந்தியாம் அவுணன் மீது
      விடுத்தலும் அைனயன் மார்ைவ ெவய்ெதனக் கீண்டு ேபாகி
      உடல்படி மிைசேய வழீ்த்தி ஒல்ைலயில் ஓடித் ெதண்ணரீ்க்
      கடல்படிந் தமலன் ைமந்தன் கரத்தில்வந் திருந்த தன்ேற. 248
      
1156 புயலினத் ெதாகுதி ஒன்றிப் புவிமிைச வழுக்கிற் ெறன்னக்
      கயமுகத் தவுணன் முந்நீர்க் கடலுைடந் ெதன்ன ஆர்த்திட்
      டியலுைடத் ேதர்ேமல் வழீா எய்த்தனன் அவன்தன் மார்பில்
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      வியனதித் தாைர என்ன வி ந்தன குருதி ெவௗ�ளம். 249
      (241. ெபான் - அழகு. எழு - ஓர் ஆயுதம். முரண் - வலிைம.
      243. கண்டகன் - ெகாடியன்; கயமுகன். ைகயறவு - துன்பம்.
      244. பாசம் - கயிறு. 245. அட்டது - அழித்தது.
      247. எந்ைத - எந்ைதயாகிய விநாயகர். தன் திருக்ேகாட்டில் ஒன்று -
      தனது ெகாம்புகளில் ஒன்றான வலது ெகாம்ைப.
      248. கரத்தில் - வலது கரத்தில்.)
      
1157 ஏடவிழ் அலங்கல் திண்ேடாள் இபமுகத் தவுணன் மார்பின்
      நீடிய குருதிச் ெசந்நீர் நீத்தமாய் ஒழுகும் ேவைலப்
      பாடுற வருங்கான் ஒன்றில் பரத்தலின் அதுேவ ெசய்ய
      காெடனப் ெபயர்ெபற் றின்னுங் காண்டக இருந்த தம்மா. 250
      
1158 ஆய்ந்தநல் லுணர்வின் ேமேலார் அறிவினும் அணுகா அண்ணல்
      ஈந்தெதால் வரத்தால் மாயா இபமுகத் தவுணன் வழீ்ந்து
      வநீ்தனன் ேபான்று ெதால்ைல ெமய்ெயாரீஇ விண்ணும் மண்ணுந்
      தீந்திட எ கண் சிந்ைதச் சீற்றத்ேதா ராகு வானான். 251
      
1159 ேதக்கிய நதிேசர் கின்ற ெசன்னியன் ெசம்மல் தன்ைனத்
      தாக்கிய வருத ேலாடுஞ் சாரதன் ேதாளின் நீங்கி
      நீக்கருந் துப்பின் தாக்கி நீநைமச் சுமத்தி என்று
      ேமக்குயர் பிட ல் தாவி வறீ்றிருந் தூர்தல் உற்றான். 252
      
1160 மற்றது கண்ட ேதவர் வாசவன் முதேலார் யாரும்
      இற்றனன் கயெவஞ் சூரன் எம்மிடர் ேபாயிற் றன்ேற
      அற்றெதம் பைகயும் என்னா ஆடினர் பாடா நின்றார்
      சுற்றிய கலிங்கம் வசீித் துண்ெணன விசும்பு தூர்த்தார். 253
      
1161 காமரு புயலின் ேதாற்றங் காண்டலுங் களிப்பின் மூழ்கி
      ஏமரு கலாப மஞ்ைஞ இனெமனக் குலவு கின்றார்
      ேதமரும் இதழி அண்ணல் சிறுவைனத் ெத யா வண்ணம
      பூமலர் ெபாழிந்து நின்று புகழிைனப் ேபாற்றல் உற்றார். 254
      
11621 காப்பவன் அருளும் ேமேலான் கண்ணகல் ஞாலம் யாவுந்
      தீப்பவன் ஏைனச் ெசய்ைக ெசய்திடும் அவனும் நீேய
      ஏப்படுஞ் ெசய்ைக ெயன்ன எமதுளம் ெவதும்பும் இன்னல்
      நீப்பது கருதி யன்ேறா நீயருள் வடிவங் ெகாண்டாய். 255
      
1163 உன்னிைடப் பிறந்த ேவதம் உன்ெபரு நிைலைம தன்ைன
      இன்னெதன் றுணர்ந்த தில்ைல யாமுைன அறிவ ெதங்ஙன்
      அன்ைனயும் பயந்ேதான் தானும் ஆயிைன அதனால் ைமந்தர்
      பன்னிய புகழ்ச்சி யாவும் ப வுடன் ேகட்டி ேபாலாம். 256
      

1164 என்றிவர் எகினம் ஊரும் இைறெயாடும் இைறஞ்சி ஏத்தி
      நன்றிெகாள் சிந்ைத ேயாடு நைகெயாளி முகத்த ராகி
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      மன்றவர் குமரன் தன்பால் வந்தனர் சூழ்த ேலாடும்
      ஒன்றிய கருைண ேநாக்கால் உலப்பிலா அருள்பு ந்தான். 257
      (250. ெசய்யகாடு - ெசங்காடு; இது தற்ேபாது திருச்ெசங்காட்டாங்குடி
      என வழங்குகிறது. 251. ெதால்ைலெமய் - யாைனவடிவு. ஒரீஇ - நீங்கி.
      ஆகு - ெபருச்சாளி. 252. பிட  - முதுகு. 253. இற்றனன் - இறந்தனன்.
      கலிங்கம் - ஆைட. 254. கலாபம் - ேதாைக. மஞ்ைஞ - மயில்.
      257. எகினம் - அன்னம்.)
      
1165 உய்ந்தனம் இனிநாம் என்னா ஓதிமம் உயர்த்ேதான் ெவௗ�ைளத்
      தந்தியன் யாரும் ேபற்றிச் சார்தலுஞ சம ன் முன்னம்
      ெவந்ெதாழில் அவுணன் காயம் வநீ்திடு பூதர் தம்ைம
      எந்ைதயங் கினிது ேநாக்கி எழுதிெரன் றருளிச் ெசய்தான். 258
      
1166 அவ்வைக அருள ேலாடும் அரெவன எழுந்து ேபாற்றி
      ைமவைர மிடற்றுப் புத்ேதள் ைமந்தைன வணங்கி ஏத்தி
      எவ்வமில் பூதர் யாரும் ஈண்டினர் இைனய எல்லாஞ்
      ெசவ்விதில் உணர்ந்து ெகாண்டான் ேதசிலா நிருதர்க் கீசன். 259
      
1167 மந்தி  ேயாடுஞ் சூழ்ந்து வருந்தினன் புலம்பி மாழகி
      உய்ந்தனன் ேபாவல் யாெனன் றுன்னிஓர் பறைவ யாகி
      அந்தரத் திறந்த புள்ேளா டணுகியப் பதிைய நீங்கிச்
      சிந்ைதயிற் ெசல்லல் கூரச் ெசம்ெபான்மால் வைரயிற் ெசன்றான். 260
      
1168 தாழுறு சார லூடு தபனனும் உணராத் தாருச்
      சூழெலான் றுண்டால் அங்கட் சுருங்ைகேயா டிருந்த ேசமப்
      புைழயுட் புலம்பி உற்றான் ெபான்னகர் இைறக்கும் அங்கண்
      ஊழிெவங் காலிற் சூழும் உலப்பில்பூ தர்க்கும் அஞ்சி. 261
      
1169 வானவர் பைகஞன் அந்த மதங்கமா பு ைய நீங்கிப்
      ேபானேதார் காைல மற்ைறப் புகருேமார் புள்ள தாகித்
      தானுைற உலகு நண்ணித் தவமைறந் தல்ல தாற்றி
      ஊனுட ேலாம்பு வார்ேபால் ஒருப்படா ேயாகில் உற்றான். 262
      
1170 பூதரும் அன்ன ேவைலப் பு ைசசூழ் நகரம் ேபாகி
      நீதியில் அவுண ராகி நிறங்கிளர் பைடெகாண் ேடாைரக்
      காதிெவஞ் சினப்ேபார் முற்றிக் களத்திைட வருத ேலாடும்
      ஆதிதந் தருளும் ைமந்தன் அவ்விைட அகன்று மீண்டான். 263
      
1171 மீண்டுெசங் காட்டி ேலார்சார் ேமவிெமய்ஞ் ஞானத் தும்பர்
      தாண்டவம் பு யுந் தாைத தன்னுருத் தாபித் ேதத்திப்
      பூண்டேப ரன்பிற் பூைச பு ந்தனன் புவியு ேளார்க்குக்
      காண்டகும் அைனய தானங் கணபதீச் சரம ெதன்பார். 264
      
1172 புரெம  படுத்ேதான் தன்ைனப் பூசைன பு ந்த பின்னர்
      எ விழி சிதறும் ஆகு எருத்தேமல் இனிதின் ஏறிச்
      சுரபதி அயன்விண் ேணார்கள் ெதாழுதுடன் சூழந்து ேபாற்ற
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      அரெவன மாேலான் ைவகும் ஆலமா வனத்திற் புக்கான். 265
      (258. ஒதிமம் - அன்னம். ெவௗ�ைளத் தந்தியன் - இந்திரன்.
      259. அரெவன - ஹரஹர என்ற ஒலியுடன்.
      260. மந்தி  - இங்குச் சுக்கிரன். பதிைய - மங்கத புரத்ைத. 
      ெசல்லல் - வருத்தம். 261. சாரல் - மைல அடிவாரம். 
      தபனன் - சூ யன். சுருங்ைக - சிறு துவாரம்.
      ேசமம் - காவல். புைழயுள் - மரப்ெபாந்தில். 
      262. வானவர் பைகஞன் - அசுேரந்திரன்.
      264. கணபதீச்சரம் - இது திருச்ெசங் காட்டாங்குடியில் 
      உள்ள சிவாலயத்தின் ெபயர்.)

      ஆகத் திருவிருத்தம் - 1172
      ------

15. அனந்தன் சாப நீங்கு படலம் (1173 - 1210)
      
1173 புக்கெதாரு ெபாழுதிலங்கண் முந்ேதா ராலம்
            ெபாந்தினிைட இருந்தமலன் ெபாற்றாள் உன்னி
      மிக்கதவம் பு மாைலங் கரத்து முன்ேனான்
            ேமவியது மனங்ெகாண்டு விைரவின் ஆங்ேக
      அக்கணேம எதிர்ெசன்று வழுத்திக் காண
            அம்ைமயளித் தருள்சாபம் அகற ேலாடுஞ்
      சக்கரேம முதலியஐம் பைடக ேளந்தித்
            தனாதுெதால்ைலப் ேபருருவந் தன்ைனப் ெபற்றான். 1
      
1174 மாேலான்ெதால் லுருவுதன்பால் ேமவக் கண்டு
            மகிழ்சிறந்து சிவனருைள மனங்ெகாண் ேடத்தி
      ேமேலான்தன் முன்னெரய்தி வணக்கஞ் ெசய்து
            மீண்டுமவன் தைனத்துதித்து விமல நீெயன்
      பாேலாங்கு பூசைனெகாண் டருளல் ேவண்டும்
            பணித்தருள்க ஆதிபரா பரத்தின் பாலாய்
      மூேலாங்கா ரப்ெபாருளாய் இருந்தாள் ன்னம்
            ெமாழிந்தருள்சா பந்ெதாைலத்த முதல்வ என்றான். 2
      
1175 ஐங்கரன்றான் மாலுைரத்த மாற்றங் ேகளா
            அன்னதுெசய் ெகனஅருளி அங்கண் ேமவக்
      ெகாங்குலவு மஞ்சனநீர் சாந்த மாைல
            ெகாழும்புைகேய முதலியன ெகாண்டு ேபாந்து
      சங்கரனார் மதைலதைன அருச்சித் தன்பால்
            தாவறுபண் ணியம்பலவுஞ் சால்பில் தந்து
      ெபாங்கியபால் அவியிெனாடு முன்ன மார்த்திப்
            ேபாற்றிேய இஃெதான்று புகலல் உற்றான். 3
      

1176 வின்னாமம் புகல்கின்ற திங்கள் தன்னில்
            மிக்கமதி தனிலாறாம் பக்க மாகும்
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      இந்நாளில் யானுன்ைன அருச்சித் திட்ட
            இயறைகேபால் யாருமினி ஈறி லாவுன்
      ெபான்னாரும் மலரடிேய புகெலன் றுன்னிப்
            பூைசபு ந் திடவுமவர் புன்கண் எல்லாம்
      அந்நாேள அகற்றிநீ யுலவாச் ெசல்வம்
            அளித்திடவும் ேவண்டுமி தருள்க ெவன்றான்.
      (1. அமலன் - சிவன். ஐம்பைட - சங்கு, சக்கரம், வாள், வில்,
      கைத என்பன.
      2. ேமேலான் - இங்கு விநாயகக் கடவுள். 3. பண்ணியம் - பலகாரங்கள்.
      பாலவி - பாற்ேசாறு. ஆர்த்தி - நிேவதித்து.
      4. வில் நாமம் புகல்கின்ற திங்கள் - மார்கழி மாதம். மிக்கமதி - சுக்கிலபட்ச
ம். ஆறாம் பக்கம் - சஷ்டிதிதி.) 4
      
1177 மாயனுைர ேகட்டலுநீ ெமாழிந்தற் றாக
            மகிழ்ந்தனநின் பூைசெயன மதித்துக் கூறி
      ஆயவனும் அயன்முதலா வுள்ேளார் யாரும்
            அன்பிெனாடு வாழ்த்திைசப்ப ஆகு என்னுந்
      தூயெதாரூர் தியிெலய்திக் கணங்க ளாேனார்
            சூழ்ந்துரக் கயிைலெயனுந் துகடீர் ெவற்பின்
      ேநயமுடன் ேபாந்தரைன வணக்கஞ் ெசய்து
            நீடருள்ெபற் ேறெதால்ைல நிைலயத் துற்றான். 5
      
1178 ேவறு
      அற்ைற நாளில் அ யயன் ஆதிேயார்
      ெநற்றி யங்கண் நிமலன் பதங்களின்
      முற்று மன்ெபாடு மும்முைற தாழ்ந்தருள்
      ெபற்று நீங்கினர் ேபதுறல் நீங்கினார். 6
      
1179 க மு கம்ெபறு கண்ணுதற் பிள்ைளதாள்
      பரவி முன்னம் பணிந்தனர் நிற்புழி
      அருள்பு ந்திட அன்னெதார் ேவைலயில்
      ப வி னாெலார் ப சிைனக் கூறுவார். 7
      
1180 எந்ைத ேகண்மதி எம்ைம அைலத்திடுந்
      தந்தி மாமுகத் தானவற் ெசற்றியால்
      உய்ந்து நாங்கள் உனதடி ேயாமிவண்
      வந்து நல்குைகம் மாறுமற் றில்ைலேய. 8
      
1181 ெநன்னல் காறும் நிக ல் கயாசுரன்
      முன்ன ராற்று முைறப்பணி எந்ைதமுன்
      இன்ன நாட்ெடாட் டியற்றுதும் யாெமன
      அன்ன ெசய்திெரன் றான்அருள் நீர்ைமயான். 9
      

1182 இத்தி றம்படும் எல்ைலயின் நின்றிடும்
      அத்த ைலச்சுரர் யாவரும் அன்புறஇீக்
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      ைகத்த லத்ைதக் கபித்தம தாக்கிேய
      தத்தம் மத்தகந் தாக்கினர் மும்முைற. 10
      
1183 இைணெகாள் ைகைய ெயதிெரதிர் மாற்றிேய
      துைணெகாள் வார்குைழ ெதாட்டனர் மும்முைற
      கைணெகாள் காலுங் கவானுஞ் ெசறிந்திடத்
      தணிவி லன்ெபாடு தாழந்ெதழுந் ேதத்தினார். 11
      
1184 இணங்கும் அன்புடன் யாருமி தாற்றிேய
      வணங்கி நிற்ப மகிழ்சிறந் தான்வைர
      அணங்கின் மாமகன் அவ்வியல் ேநாக்கிேய
      கணங்க ளார்த்தன கார்க்கட லாெமன.
      (6. ெசற்றி - ெகான்றருளினரீ். மதி - முன்னிைலயைச.
      10. கபித்த மது ஆக்கி - மூடிக்ெகாண்டு. மத்தகம் - ெநற்றி.
      11. துைண - இரண்டு. கைணெகாள்கால் - கைணக்கால். 
      கவான் - ெதாைட.) 12
      
1185 நின்ற ேதவர் நிமலைன ேநாக்கிேய
      உன்றன் முன்னம் உலகுளர் யாவரும்
      இன்று ெதாட்ெடைமப் ேபாலிப் பணிமுைற
      நன்று ெசய்திட நல்லருள் ெசய்ெகன. 13
      
1186 கடனி றத்துக் கயமுகன் அத்திற
      நைடெப றும்படி நல்கிஅ மரர்ேகான்
      ெநடிய மாலயன் நின்றுள ருக்ெகலாம்
      விைடபு ந்து விடுத்தனன் என்பேவ. 14
      
1187 அம்பு யக்கண் அ யயன் வாசவன்
      உம்பர் அவ்வைர ஒல்ைலயின் நீக்குறாத்
      தம்ப தந்ெதாறுஞ் சார்ந்தனர் ைவகினார்
      தும்பி யின்முகத் ேதான்றல் அருளினால். 15
      
1188 முந்ைத வத முதெலழுத் தாகிய
      எந்ைத ேதாற்றம் இயம்பினம் இங்கினி
      அந்த மில்குணத் தாண்டைகக் ேகார்குணம்
      வந்தெதன் ெனன்றி மற்றது ேகட்டிநீ. 16
      
1189 ேவறு
      நற்குண முைடய நல்ேலாரும் நாெடாணாச்
      சிற்குணன் ஆகுமச் சிவன்ப ராபரன்
      ெசாற்குண மூவைகத் ெதாடர்பும் இல்லேதார்
      நிர்க்குணன் அவன்ெசயல் நிகழ்த்தற் பாலேதா. 17
      

1190 பரவிய வுயிர்க்ெகலாம் பாசம் நீக்குவான்
      அருளினன் ஆகிேய அமலன் மாலயற்
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      கிருெதாழின் முைறயிைன ஈந்து மற்றைவக்
      கு யன குணங்களும் உள்ள வாக்கினான். 18
      
1191 முடித்திடல் இயற்றுஎம முதல்வன் அத்ெதாழில்
      தடுப்பரும் ெவஞ்சினந் தன்னில் முற்றுமால்
      அடுத்தவப் பான்ைமயால் அதன்கண் தாமதம்
      படுத்தினன் அத்திறம் பலருந் ேதர்வரால். 19
      
1192 மாமைற அளப்பில வரம்பில் ஆகமந்
      ேதாமற உதவிேயார் ெதான்ம ரத்திைடக்
      காமரு முனிவரர் கணங்கட் கன்னைவ
      தாமத குணத்தேனல் சாற்ற வல்லேனா.
      (13. நிமலைன - விநாயகப் ெபருமாைன.
      இப்பணிமுைற - குட்டிக்ெகாண்டு ேதாப்புக்கரணம் ேபாட்டு வழிபடுதைல.
      15. தும்பியின் முகத்ேதான்றல் - கணபதி.
      16. அந்தமில் குணத்து ஆண்டைக - சிவெபருமான்.
      17. மூவைகக் குணம் - சாத்து விதம், இராசதம், தாமதம் என்னும் 
      மூவைகக் குணம். 18. இருெதாழில் - காத்தல், பைடத்தல் என்பன.
      19. சங்காரத் ெதாழில் தாமத குணம் அைமந்துள்ளது என்க.
      20. அன்னைவ - ேவதசிவாகமங்கள். 
      தாமத குணத்தேனல் - தாமதகுணத்தராயின்.) 20
      
1193 வாலிய நிமலமாமம் வடிவங் கண்ணுதல்
      ேமலவன் எய்துேமா ேவதம் விஞ்ைசயின்
      மூலெமன் றவைனேய ெமாழியு ேமாவிது
      சீலமில் லார்க்ெகவன் ேதற்றும் வண்ணேம. 21
      
1194 இைமயவர் யாவரும் இைறஞ்சுங் கண்ணுதல்
      விமலன்அன் றிறுதிைய விைளக்கும் பண்பினால்
      தமகுணன் என்றியத் தன்ைம ெசய்ைகயால்
      அைமகுண மியற்குணம் அறியற் பாலேதா. 22
      
1195 ஈத்தலும் அளித்தலும் இயற்று ேவார்க்குவ
      சாத்திக ராசதந் தத்தஞ் ெசய்ைகயின்
      மாத்திைர யல்லது மற்ற வர்க்கைவ
      பார்த்திடின் இயற்ைகயாப் பகர லாகுேமா. 23
      
1196 அக்குண மானைவ அளிக்குஞ் ெசய்ைகயால்
      ெதாக்குறும் இயற்ைகயத் ெதால்ைல ேயார்கள்பால்
      இக்குண மல்லேதார் இரண்டுஞ் ேசருமால்
      முக்குண ெநறிெசலும் முனிவர் ேதவர்ேபால். 24
      
1197 ேநமியாற் குருெவலாம் நீல மாயதுந்
      ேதாமறு கடலிைடத் துயில்ெகாள் பான்ைமயும்
      ேமமுறும் அகந்ைதயும் பிறவு ெமய்துேமல்
      தாமத ராசதந் தானு முற்றேவ. 25
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1198 அறிெவாருங் குற்றுழி அைனயன் கண்ணுதல்
      இைறவைன வழிடீஇ ஏத்தி இன்னருள்
      ெநறிவரு தன்ைமயும் நீடு ேபாதமும்
      ெபறுதலிற் சாத்திக முைறயும் ெபற்றுளான். 26
      
1199 ேமனிெபாற் ெகன்றலின் விமல வான்ெபாருள்
      நாெனனும் மருட்ைகயின் நைவயில் ஈசைனத்
      தானுணர் ெதௗ�வினில் தவத்திற் பூைசயில்
      ஆனது குணெனலாம் அயன்ற னக்குேம. 27
      
1200 ஆதலின் விருப்புடன் அல்ல ெதய்திேனார்
      ஓதிய குணவிதத் துவர் கண்ணுதல்
      நாதனுக் கைனயது நணுகு றாைமயால்
      ேபைதைம ஒருகுணம் அவன்கட் ேபசுதல். 28
      
1201 மூன்ெறன உளெபாருள் யாமும் முன்னேம
      ஈன்றவன் கண்ணுதல் என்னும் நான்மைற
      சான்றது வாகுமால் தவத்தர்க் ெகன்னினும்
      ஆன்றேதார் அவன்ெசயல் அறியற் பாலேதா.

      (23. பைடத்தல் தாழிலில் சாத்துவித குணமும், காத்தல் ெதாழிலில்
      இராசத குணமும் உள்ளன என்க. ௨௭. மருட்ைக - மயக்கம்.
      28. மூன்ெறன உள ெபாருள் யாவும் - மும்மாயா தத்துவப் ெபாருள்
      அைனத்ைதயும்.) 29
      
1202 ெசங்கண்மால் முதலிய ேதவர் ஏைனேயார்
      அங்கவர் அல்லைவ அகத்துள் ைவகிேய
      னுங்குமா யாைவயும் இயற்று கின்றேதார்
      சங்கரன் ஒருகுணச் சார்பின் ேமவுேமா. 30
      
1203 ஈறுெசய் முைறயிைன எண்ணித் தாமதங்
      கூறினர் அல்லது குறிக்ெகாள் ேமைலேயார்
      ேவெறாரு ெசய்ைகயின் விளம்பி னாரலர்
      ஆறணி ெசஞ்சைட அமல னுக்கேரா. 31
      
1204 ேவறு
      என்றிைவ பலவுந் தூேயான் இைசத்தலும் இைனய ெவல்லம்
      வன்றிறல் ெவறுக்ைக எய்தி மயங்கலால் தக்கன் என்னும்
      புன்ெறாழில் பு யுந் தீேயான் ெபாறுத்திலன் புந்தி மீது
      நன்ெறன அறிதல் அதற்றான் ஒருசில நவிலல் உற்றான். 32
      
1205 முனிவேகள் பலவும் ஈண்டு ெமாழிவதிற் பயெனன் ெவௗ�ளிப்
      பனிவைர உைறயும் நுங்ேகான் பகவேன எனினு மாக
      அைனயவன் தனக்கு ேவள்வி அவிதைன உதேவன் நீயும்
      இனியிைவ ெமாழியல் ேபாதி என்ெசயல் முடிப்பன் என்றான். 33

41



      
1206 ேவறு
      வளங்குலவு தக்கனிது புகன்றிடலுந்
            ததீசிமுனி மனத்திற் சீற்றம்
      விைளந்ததுமற் றவ்வளவில் ெவருவியது
            வடைவயழல் விண்ேணார் ெநஞ்சந்
      தளர்ந்ததுெபான் மால்வைரயுஞ் சலித்தந்தக்
            குலகி யுந் த ப்பின் றாகி
      உைளந்தனேவ ைலகள்ஏழும் ஒடுங்கியன
            நடுங்கியதிவ் வுலகம் எல்லாம். 34
      
1207 அக்கணேம முனிவரன்தன் ெபருஞ்சீற்றந்
            தைனேநாக்கி அந்ேதா என்னால்
      எக்குவடும் எக்கி யும் எக்கடலும்
            எவ்வுலகும் யாவும் யாருந்
      தக்கன்ஒரு வன்ெபாருட்டால் தளர்ந்திடுேமா
            எனமுனிவு தணிந்து தற்சூழ்
      ஒக்கலாடும் அவெணழுந்து சிறுவிதியின்
            முகேநாக்கி ஒன்று ெசால்வான். 35
      
1208 சங்கரைன விலக்கியின்று பு கின்ற
            மகஞ்சிைதக தக்க நின்ேனா
      டிங்குைறயும் அமரெரலாம் அறிவுறவின்
            ேனெயன்னா இைசத்துப் பின்னர்
      அங்கணுறு மைறேயார்தம் முகேநாக்கி
            அந்தண ல் அழிதூ வானரீ்
      உங்கள்குலத் தைலைமதைன இழந்திட்டீர்
            ேகண்மிெனன உைரக்கல் உற்றான். 36
      
1209 ேபச ய மைறகெளலாம் பராபரன்நீ
            எனவணங்கிப் ெப து ேபாற்றும்
      ஈசைனயும் அன்பைரயும் நீற்ெறாடுகண்
            டிைகயிைனயும் இகழ்ந்து நீவிர்
      காசினியின் மைறயவராய் எந்நாளும்
            பிறந்திறந்து கதியு றாது
      பாசமத னிைடப்பட்டு மைறயுைரயா
            ெநறியதனிற் படுதிர் என்றான். 37
      
1210 இைனயெநறி யாற்சாபம் பலவுைரத்துத்
            ததீசிமுனி இரண்டு பாலும்
      முனிவர்ெதாைக தற்சூழத் தானுைறயும்
            ஆச்சிரம முன்னிச் ெசன்றான்
      அைனயவன்தன் பின்னாகத் தக்கெனன்ேபான்
            ெபருந்தகவும் ஆற்றும் ேநான்பும்
      புைனபுகழுஞ் ெசழுந்திருவும் ஆற்றலுமாம்
            மனச்ெசருக்கும் ேபாயிற் றன்ேற.
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      (31. ஈறு ெசய்முைற - சங்காரத் ெதாழில்.
      33. ெமாழியல் - உைரயாேத.
      ேபாதி - ேபாவாய். 35. முனிவு - ேகாபம். ஒக்கல் - சுற்றத்தினர்.
      36. அழிதூவானரீ் - ேபடியாயுள்ளவர்கேள.
      37. மைறயுைரயாெநறி - அைவதிக மார்க்கம். படுதிர் - புகுதிர்.) 38

      ஆகத் திருவிருத்தம் - 1210
      ------

16. தானப் படலம் ( 1211 -1256 )
      
1211 ேபானேதார் ெபாழுதிலவன் துவசமிற்ற
          மகத்தூணிற் ெபாருக்ெகன் ெறய்திக்
      கானுலா வியெகாடியுங் கழுகுமிைடந்
          தனயாருங் கலங்கத் தாேன
      மானமார் ேவதவல்லி மங்கலநா
          ணுங்கழன்ற மற்றித் தன்ைம
      ஆனேதார் துன்னிமித்தம் பலவுண்டால்
          முடிேவான்கண் அைவயு றாேவா. 1
      
1212 ேவறு
      இந்த வாறுதுன் னிமித்தங்கள் பலநிகழ்ந் திடவுஞ்
      சிந்ைத ெசய்திலன் சிறுவதும் அஞ்சிலன் தீேயான்
      தந்ைத தன்ைனயும் நாரணன் தன்ைனயுந் தகவால்
      முந்து பூசைன பு ந்தனன் முகமன்கள் ெமாழியா. 2
      
1213 மற்ைற வானவர் யாவர்க்கும் முனிவர்க்கும் மரபால்
      எற்று ேவண்டிய அைவெயலாம் நல்கிேய இதற்பின்
      ெபற்ற மங்ைகயர் தமக்கும்மா மருகர்க்கும் ெப தும்
      அற்ற மில்லேதார் மங்கலத் ெதால்சிறப் பளித்தான். 3
      
1214 நாலு மாமுகக் கடவுள்ேசய் இத்திறம் நல்கி
      மாலும் யாவருங் காத்திடத் தீத்ெதாழில் மகஞ்ெசய்
      ேவைல ேநாக்கிேய ெதாடங்கினன் அவ்விைட ேவள்விச்
      சாைல தன்னிைட நிகழ்ந்தன சாற்றுவன் தமிேயன். 4
      
1215 முன்னேர தக்கன் ஏவலும் விைனெசயல் முைறயால்
      மன்னு ேதனுேவா ராடகச் சாைலயின் மாேட
      ெபான்னின் மால்வைர நடுவுேசர் ெவௗ�ளியம் ெபாருப்ைப
      அன்ன தாெமன அன்னமாம் பிறங்கைல அளித்த. 5
      
1216 ஏதம் நீங்கிய தீயபால் அடிசிலும் எண்ணில்
      ேபத மாகிய முதிைரயின் உண்டியும் பிறவாம்
      ஓத னங்களும் வறீ்றுவறீ் றாகேவ உலகின்
      மாதி ரங்களிற் குலகி  யாெமன வகுத்த. 6
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1217 ெநய்யி ேனாடளாய் விைரெகழு நுண்டுகள் நீவிக்
      குய்யின் ஆவிெயவ் வுலகமும் நயப்புறக் குழுமி
      ெவய்ய தாகிய கருைனகள் திைசெதாறும் ேமவும்
      ைமயல் யாைனக ளாெமன வழங்கிற்று மாேதா. 7
      
1218 அண்ணல் ேசர்ெவந்ைத (௧)ேதாயைவ ெநாைலயேல ஆதிப்
      பண்ணி யங்களுந் தாரமுங் கனிவைக பலவும்
      மண்ணின் ேமலுறு கி ெயலாங் குலகி  மருங்கு
      நண்ணி னாெலனத் ெதாகுத்தன யாவரும் நயப்ப.
      *பா-ம் - (௧) ேதாைசேய) 8
      
1219 விருந்தி ேனார்ெகாள விழுதுடன் பால்தயிர் ெவௗ�ளந்
      திருந்து கங்ைகயும் யமுைனயு மாெமனச் ெசய்த
      அருந்தும் உண்டிகள் யாைவயும் வழங்குேகா அதனில்
      ெபாருந்து கின்றது தந்தெதன் றாலது புகேழா. 9
      
1220 தாவில் பாளித மான்மதஞ் சாந்துதண் பனிநீர்
      நாவி ெவௗ�ளைட ெசழும்பழுக் காெயாடு நைறெமன்
      பூவு ேமைனய ெபாருள்களும் நல்கின புகழ்ேசர்
      ேதவர் ேகாமகன் பணிபு  கின்றேதார் ேதனு. 10
      (1. துவசம் - ெகாடி. ெகாடி - காகம். மங்கல நாண் - திருமங்கலியம்.
      2. சிறுவதும் - சிறிதும். ெமாழியா - ெமாழிந்து. 
      4. தமிேயன் - அடிேயன். 5. ஆடகச்சாைல - ெபான்மயமான பாகசாைல.
      அன்னமாம் பிறங்கல் - ேசாறாகிய மைல. 6. முதிைர - கடைல.
      ஓதனம் - ேசாறு. 
      7. நீவி - கலந்து. குய் - தாளிப்பு. கருைனகள் - ெபா க்கறிகள்.
      8. ெவந்ைத - பிட்டு. ேதாயைவ - ேதாைச. ெநாைலயல் - அப்பம்.
      பண்ணியங்கள் - பலகாரங்கள். தாரம் - அருைமப் பண்டங்கள்.
      9. விழுது - ெநய். ேகா - காமேதனு. 10. பாளிதம் - கர்ப்பூரம்.
      மான்மதம் - கஸ்தூ . நாவி புனுகு. ெவௗ�ளைட - ெவற்றிைல.
      பழுக்காய் - பாக்கு. நைற - ேதன். ேதனு - காமேதனு.)
      
1221 ஆவ திவ்வைக யாவது நல்கிேய அங்கண்
      ேமவு கின்றது மணியும்அச் சங்கமும் வியன்ேசர்
      காவும் அம்புய நிதியமுந் தக்கனாங் கடிேயான்
      ஏவ லாலருட் சாைலயில் அைடந்தன இைமப்பில். 11
      
1222 கணித மில்லேதார் ப திகள் ேமனியிற் கஞலும்
      மணிக ேளார்புைட ெதாகுத்தன ஆடக வைரேபால்
      அணிெகாள் காஞ்சன ேமார்புைட ெதாகுத்தன அம்ெபாற்
      பணிக ளாைடக ேளார்புைட ெதாகுத்தன பைடத்ேத. 12
      

1223 மற்றும் ேவண்டிய ெபாருெளலாம் உதவிஅம் மருங்கில்
      உற்ற ேவைலஅத் தக்கன ேதவலின் ஒழுகா
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      நிற்றல் ேபாற்றிய முனிவரர் யாவரும் நிலத்ேதார்க்
      கிற்ெற லாமிவண் வழங்குதும் யாெமன இைசத்தார். 13
      
1224 ேவறு
      இன்ன ேவைலயில் இச்ெசயல் யாைவயும்
      முன்ன ேமயுணர் முப்பு  நூலினர்
      துன்னி ேமயமனந் தூண்டவந் ெதால்ைலயில்
      அன்ன சாைல தைனயைணந் தாரேரா. 14
      
1225 சாைல காண்டலுந் தக்கைன ஏத்திேய
      பாலர் தன்ைமயிற் பாடினர் ஆடினர்
      ேகால மார்பிற் குலாவிய ெவண்டுகில்
      ேவைல யாெமன வசீிநின் றார்த்துளார். 15
      
1226 மிண்டு கின்றஅவ் ேவதியர் தங்கைளக்
      கண்டு வம்மின் கதுெமன நீெரனாக்
      ெகாண்டு ெசன்று குழுெவாடி ருத்திேய
      உண்டி தன்ைன உதவுதல் ேமயினார். 16
      
1227 மறுவில் ெசம்ெபான் மணிெகழு தட்ைடகள்
      இறுதி யில்லன யாவர்க்கும் இட்டுேமல்
      நறிய உண்டிகள் நல்கியின் ேனார்தமக்
      குறவி னாெரன ஊட்டுவித் தார்அவண். 17
      
1228 அன்ன காைல அரும்பசி தீர்தரத்
      துன்ன வுண்டுஞ் சுைவயுைடத் தாதலால்
      உன்னி உன்னியிவ் வுண்டிகள் சாலவும்
      இன்னம் ேவண்டு ெமனவுைரப் பார்சிலர். 18
      (11. மணி - சிந்தாமணி. சங்கம் - சங்கநிதி. கா - கற்பகத்தரு.
      அம்புயநிதி - பதுமநிதி. 12. கஞலும் - விளங்குகின்ற. ஆடகம்,
      காஞ்சனம் - இைவகள் ெபான்களின் வைககள்.
      17. தட்ைடகள் - தாம்பாளங்கள்.)
      
1229 குற்ற ெமான்றுள கூறுவ ெதன்னினி
      நற்றவஞ் ெசய்து நான்முக னால்இவண்
      உற்ற உண்டி ெயலாமுண ஓர்பசி
      ெபற்றி ேலாெமனப் ேபதுறு வார்சிலர். 19
      

1230 வறீு முண்டி மிைசந்திட ேவண்டும்வாய்
      நூறு நூற ெதனநுவல் வார்தைம
      ஏற ேவண்டு மிதிலைம யாெதனச்
      சீறி ேயயிகல் ெசய்திடு வார்சிலர். 20
      
1231 புலவர் ேகான்நகர் ேபாற்றிய ேதனுவந்
      தலகில் இவ்வுண வாக்கிய தாெலனாச்
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      சிலர்பு கன்றனர் ேதக்கிட உண்மிேனா
      உலவ லீெரன ஓதுகின் றார்சிலர். 21
      
1232 அறிவி லாத அயன்மகன் யாகம்இன்
      றிறுதி யாெமன் றிைசத்தனர் அன்னது
      ெபறுதி ேயனுமிப் ேபருண ேவநமக்
      குறுதி வல்ைலயில் உண்மிெனன் பார்சிலர். 22
      
1233 உண்டி ேலம்இவண் உண்டதில் ஈதுேபாற்
      கண்டி ேலம்ஒரு காட்சியும் இன்பமுங்
      ெகாண்டி ேலம்இன்று ெகாண்டதில் ஈசனால்
      விண்டி ேலம்எனின் ேமலெதன் பார்சிலர். 23
      
1234 எல்ைல யில்லுண வயீும்இத் ேதனுைவ
      நல்ல நல்லெதார் நாண்ெகாடி யாத்திவண்
      வல்ைல பற்றிநம் மாநக ற்ெகாடு
      ெசல்லு தும்ெமனச் ெசப்புகின் றார்சிலர். 24
      
1235 மக்கள் யாவரும் வானவர் யாவரும்
      ஒக்கல் யாவரும் உய்ந்திட வாழ்தலால்
      தக்கன் ேநாற்ற தவத்தினும் உண்டுெகால்
      மிக்க ெதன்று விளம்புகின் றார்சிலர். 25
      
1236 ைமந்தன் இட்டன மாந்திட நான்முகன்
      தந்தி லன்வயின் சாலவும் ஆங்கவன்
      சிந்ைத ேமலழுக் காறுெசய் தாெனனா
      ெநாந்து ெநாந்து நுவலுகின் றார்சிலர். 26
      
1237 குழுவு ேசர்தரு குய்யுைட உண்டிகள்
      விைழவி ேனாடு மிைசந்தன மாற்றவும்
      பழுதி லாவிப் ப சனர் தம்ெமாடும்
      எழுவ ெதப்படி என்றுைரப் பார்சிலர். 27
      (20. வறீும் - மிக்க. இகல் - சண்ைட.
      21. புலவர்ேகான் - இந்திரன்.
      25. ஒக்கல் - சுற்றம்.
      27. குழுவு - (வாசைனப்) ெபாருள்களின் கூட்டம்.ப சனர் - நட்பினர்.)
      
1238 இந்த நல்லுண வணீ்டு நுகர்ந்திட
      நந்தம் ைமந்தைர நம்மைன யாங்ெகாடு
      வந்தி லம்மினி வந்திடு ேமாெவனாச்
      சிந்ைத ெசய்தனர் ெசப்புகின் றார்சிலர். 28
      
1239 அன்ன பற்பல ஆர்கலி யாெமனப்
      பன்னி நுங்கும் பனவர்கள் ேகட்டனர்
      என்ன மற்றைவ யாைவயும் ஆர்தர
      முன்ன ளித்து முனிவர் அருத்தினார். 29
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1240 அருத்தி மிச்சில் அகற்றி அருந்தவ
      விருத்தி ேமவிய ேவதியர் தங்கைள
      இருத்தி மற்ெறார் இருக்ைகயில் வாசநீர்
      கைரத்த சந்தின் கலைவ வழங்கினார். 30
      
1241 நளிகு லாவிய நாவி நரந்தம்ெவண்
      பளிதம் ெவௗ�ளைட பாகுடன் ஏனைவ
      அளியு லாவும் அணிமலர் யாைவயும்
      ஔ�று படீிைக உய்த்தனர் நல்கினார். 31
      
1242 அைரத்த சாந்தம் அணிந்துெமய் எங்கணும்
      விைரத்த பூந்துணர் ேவய்ந்துைபங் காயைட
      ப த்து நின்ற பனவர்புத் ேதளுறுந்
      தருக்க ளாெமனச் சார்ந்தனர் என்பேவ. 32
      
1243 ஆன பான்ைமயில் அந்தணா யாவரும்
      ேமன காதலின் ெவய்ெதன ஏகிேய
      வான மண்ணிைட வந்ெதன ஏர்ெகழு
      தான சாைல தைனயைடந் தார்கேள. 33
      
1244 அைடயும் ேவைல அயனருள் காதலன்
      விைடயி னால்அங்கண் ேமவு முனிவரர்
      இைடய றாதவர்க் கீந்தனர் ஈந்திடுங்
      ெகாைடயி னால்எண்ணில் ெகாண்டைலப் ேபான்றுளார். 34
      
1245 ெபான்ைன நல்கினர் பூெணாடு பூந்துகில்
      தன்ைன நல்கினர் தண்சுட ேராெனன
      மின்ைன நல்கும் வியன்மணி நல்கினர்
      கன்னி யாவுங் கறைவயும் நல்கினார். 35
      
1246 படியி லாடகப் பாதுைக நல்கினர்
      குைடகள் நல்கினர் குண்டிைக நல்கினர்
      மிைடயும் ேவதியர் ேவண்டிய ேவண்டியாங்
      கைடய நல்கினர் அங்ைககள் ேசப்பேவ. 36
      (29. ஆர்கலி - கடல். பன்னி - கூறி. நுங்கும் - உண்ணும்.
      பனவர்கள் - அந்தணர்கள். ௩0. மிச்சில் - எச்சில்.
      31. நாவி - புனுகு. நரந்தம் - கஸ்தூ .
      33. தானசாைல - தானம் வழங்கும் இடம்.
      34. இங்குத் தானங்கைள வைரயைற இன்றி வழங்கினார்கள் என்க.
      35. கன்னிஆ - கன்னிப் பசு; கடா . கறைவ - கன்றுைடய பசு.)
      
1247 இந்த வண்ணம் இைறயதுந் தாழ்க்கிலர்
      முந்து நின்ற முனிவரர் ஆண்டுறும்
      அந்த ணாளர்க் கயினிெயா டாம்ெபாருள்
      தந்து நின்று தயங்கினர் ஓர்புைட. 37
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1248 அற்ற மில்சிறப் பந்தணர் ஆயிைடப்
      ெபற்ற ெபற்ற ெபருவளன் யாைவயும்
      பற்றி ெமல்லப் படர்ந்தனர் பற்பல
      ெபாற்ைற ெசய்தனர் ேபாற்றினர் ஓர்புைட. 38
      
1249 வரத்தி னாகும் வரம்பில் ெவறுக்ைகதம்
      புரத்தி னுய்த்திடும் புந்தியில் அன்னைவ
      உரத்தி னால்தமக் ெகாப்பரும் ேவதியர்
      சிரத்தின் ேமற்ெகாடு ெசன்றனர் ஓர்புைட. 39
      
1250 அ தன் ஊர்தியும் அன்னமும் கீழ்த்திைச
      அ தன் ஊர்தியும் ஆங்கவன் மாக்களும்
      அ தன் ஊர்தியும் ஆருயிர் ெகாண்டிடும்
      அ தன் ஊர்தியும் ஆர்ப்பன ஓர்புைட. 40
      
1251 தான மீது தயங்கிய ேதவரும்
      ஏைன ேயார்களும் இவ்விைட ஈண்டலின்
      மீன மார்தரு விண்ெணன ெவண்ணிலா
      மான ேகாடி மலிகின்ற ஓர்புைட. 41
      
1252 நரம்பின் வைீண ஞரலுறும் ேவய்ங்குழல்
      பரம்பு தண்ணுைம பண்ணைம பாடல்நூல்
      வரம்பின் ஏய்ந்திட வானவர் வாடேவ
      அரம்ைப மார்கள்நின் றாடினர் ஓர்புைட. 42
      
1253 ேதவர் மாதருஞ் சிற்சில ேதவருந்
      தாவி லாமகச் சாைலயின் ைவகிய
      காவு ேதாறுங் கமல மலர்ந்திடும்
      ஆவி ேதாறும்உற் றாடினர் ஓர்புைட. 43
      
1254 ேவத வல்லி வியப்புடன் நல்கிய
      காதல் மாதருங் காமரு விண்ணவர்
      மாத ராருஞ் சசியும் மகத்திரு
      ஓதி நாடியங் குற்றனர் ஓர்புைட. 44
      
1255 இைனய பற்பல எங்கணும் ஈண்டலிற்
      கைனெகாள் ேபெராலி கல்ெலன ஆர்த்தன
      அைனயன் ேவள்விக் ககன்கடல் யாைவயுந்
      துைனய வந்தவண் சூழ்ந்தன ேபாலேவ. 45
      
1256 ஊன ேமலுறும் உம்பரும் இம்பரும்
      ஏன காதலின் மிக்கவண் ஈண்டுவ
      வான யாறு வருந்தி யும்புவித்
      தான யாறுந் தழஇீயின ேபான்றேவ. 46
      (37. அயினி - ேசாறு. 38. ெபாற்ைற - மைல.
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      39. ெவறுக்ைக - ெசல்வம். 40. கீழ்த்திைச அ  - இந்திரன்; இவன்
      ஊர்தி ஐராவதம். மாக்கள் - இங்கு உச்ைசச் சிரவ முதலிய குதிைரகள்.
      அ தன் ஊர்தி அக்கினி ேதவன் வாகனமான ஆட்டுக்கடா.
      41. தானமீது - சுவர்க்கத்தில். 42. ஞரலுறும் - ஒலிக்கும்.
      43. மகச்சாைல - யாகசாைல. ஆவி - வாவிகள்.
      46. ஊனம் ேமலுறும் - வருங்காலத்தில் துன்பமைடயும்.)

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1256
      -----

17. ேவள்விப் படலம் (1257- 1265)
      
1257 இகந்த சீர்ெபறும் இப்ெபருஞ் சாைலயில்
      அகந்ைத மிக்க அயன்ெபருங் காதலன்
      மகம்பு ந்தது மற்றது சிந்திடப்
      புகுந்த வாறும் ெபாருக்ெகனக் கூறுேகன். 1
      
1258 ேவறு
      மருத்து ழாய்முடி மாலயன் பாங்குற மகத்தின்
      கருத்த னாகிய தீயவன் முன்னேம கருதி
      வ த்த ேமலவர் தங்கைள ேநாக்கிேய மரபின்
      இருத்து முத்தழல் என்றலும் நன்ெறன இைசந்தார். 2
      
1259 முற்றும் நாடிய இருத்திேனார் அரணியின் முைறயால்
      உற்ற அங்கிைய ேவதிைகப் பறப்ைபேமல் உய்த்துச்
      ெசாற்ற மந்திர மரபினால் ப திகள் சூழ்ந்து
      மற்று முள்ளேதார் விதிெயலாம் இயற்றினர் மன்ேனா. 3
      
1260 ஆங்கு முத்தழல் விதிமுைற ெசய்தலும் அயன்ேசய்
      பாங்கர் உற்றிடும் இருத்தினர் யாைரயும் பாரா
      நீங்கள் உங்களுக் காகிய ெசய்ைகைய நிைனந்து
      தூங்கல் இன்றிேய பு மிேனா கடிெதனச் ெசான்னான். 4
      
1261 ெசான்ன வாசகங் ேகட்டலும் இருத்திேனார் ெதாைகயின்
      முன்ன மாகிய அம்மகந் தனக்கவி முழுதும்
      வன்னி யாதியாஞ் சமிைதயுந் தருப்ைபயும் மற்றும்
      இன்ன ேபால்வதுங் ெகாடுவழங் கினர்களா றிருவர். 5
      
1262 அந்த ேவள்விெசய் வித்தனர் ஒருவரால் அவிகள்
      எந்ைத எல்லவர் ெகாள்ளேவ அவரவர்க் கிைசத்த
      மந்தி ரந்தைனப் புகன்றனர் ஒருவர்அவ் வாேனார்
      தந்த ைமக்குறித் தைழத்தனர் ஒருவர்ேபர் சாற்றி. 6
      

1263 மற்ற வார்க்ெகலாம் அைமந்திடும் அவிகைள மலர்க்ைக
      பற்றி யங்கிவாய் அளித்தனர் ஒருவர்அப் ப சின்
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      அற்றம் ேநாக்கிேய இருந்தனர் ஒருவர்அங் கதற்கு
      முற்றும் நல்லருள் பு ந்தனர் ஒருவரம் முதல்ேபால். 7
      
1264 இருத்தி ேனார்களும் பிறரும்ஈ தியற்றுழி யாக
      கருத்த னாகிய தக்கன்அத் ேதவைரக் கருதிப்
      ப த்து நுங்குதிர் என்றவி பு ெதாறும் பகர்ந்ேத
      அருத்தி உற்றனன் கடவுளர் தமக்ெகலாம் அமுதின். 8
      
1265 திருந்து கின்றநற் சுைவயினால் தூய்ைமயால் திகழும்
      மருந்து ேபான்றன என்னினும் உயிர்ெதாறும் மனத்தும்
      இருந்த எம்பிரான் அன்றிேய மிைசதலின் இைமேயார்க்
      கருந்தும் நீரலா நஞ்ெசன லாகிய அவிகள். 9
      (1. இகந்த - அளவு கடந்த. 2. மரு - வாசைன. மகத்தின் கருத்தன் -
      யாக கருத்தா.
      3. இருத்திேனார் - ேவள்வியில் ஆசா யனுக்கு ஒத்தாைச ெசய்பவர்;
      சாதகாசா யர். அரணி - தீக்கைடக்ேகால். அங்கி - அக்கினி.
      பறப்ைப - ெநய் விடு கருவிகள். ப திகள் - யாக ேமைடகள்.
      5. வன்னியாதியாம் சமிைத - வன்னி முதலிய சமித்துக்கள்.
      இருத்திேனார் ஆறு இருவர் என்க.
      7. அங்கிவாய் அளித்தனர் - அக்கினிமூலமாக அளித்தனர்.
      9. உயிர்ெதாறும் மனத்தும் இருந்த எம்பிரான் - சிவெபருமான்.
      அருந்தும் நீரலா - உண்ணத்தகாத.)

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1265
      -----

18. உைமவரு படலம் (1266 - 1326)
      
1266 ேபசுமிவ் ேவள்வி பிதாமகன் ைமந்தன்
      நாசம் விைளந்தட நாடி இயற்ற
      மாசறு நாரத மாமுனி யுற்ேற
      காசினி ேமலிது கண்டனன் அன்ேற. 1
      
1267 கண்டனன் ஆலமர் கண்டைன நீக்கிப்
      புண்ட  கந்திகழ் புங்கவன் ைமந்தன்
      அண்ட ருடன்மகம் ஆற்றினன் அன்னான்
      திண்டிறல் ெகால்லிது ெசய்திடல் என்னா. 2
      
1268 எண்ணிய நாரதன் எவ்வு லகுஞ்ெசய்
      புண்ணிய மன்னெதார் பூங்க யிலாயம்
      நண்ணிமுன் நின்றிடு நந்திகள் உய்ப்பக்
      கண்ணுதல் ேசவடி ைகெதாழு துற்றான். 3
      

1269 ைகெதாழு ேதத்திய காலஅன் னாைன
      ைமதிகழ் கந்தர வள்ளல்கண் ணுற்ேற
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      எய்திய ெதன்னிவண் இவ்வுல கத்தில்
      ெசய்திய ெதன்னது ெசப்புதி என்றான். 4
      
1270 எங்கணு மாகி இருந்தருள் கின்ற
      சங்கரன் இம்ெமாழி சாற்றுத ேலாடும்
      அங்கது ேவைலயில் அம்முனி முக்கட்
      புங்கவ ேகட்டி ெயனப்புகல் கின்றான். 5
      
1271 அதிர்தரு கங்ைக அதன்புைட மாேயான்
      விதிமுத ேலாெராடு ேமதகு தக்கன்
      மதியிலி யாெயார் மகம்பு  கின்றான்
      புதுைமயி ெதன்று புகன்றனன் அம்மா. 6
      
1272 ஈங்கிது கூறலும் எம்ெபரு மான்றன்
      பாங்க ன் ேமவு பராபைர ேகளா
      ஆங்கவன் மாமகம் அன்ெபாடு காண்பான்
      ஓங்கு மகிழ்ச்சி உளத்திைட ெகாண்டாள். 7
      
1273 அங்கணன் நல்லரு ளால்அைன யான்றன்
      பங்குைற கின்றனள் பாங்க ன் நீங்கி
      எங்கள் பிராைன எழுந்து வணங்கிச்
      ெசங்ைக குவித்திது ெசப்புத லுற்றாள். 8
      
1274 தந்ைத எனபடு தக்கன் இயற்றும்
      அந்த மகந்தைன அன்ெபாடு ேநாக்கி
      வந்திடு கின்றனன் வல்ைலயில் இன்ேன
      எந்ைத பிரான்விைட ஈகுதி என்றாள். 9
      
1275 என்றலும் நாயகன் ஏந்திைழ தக்கன்
      உன்றைன எண்ணலன் உம்பர்க ேளாடும்
      வன்றிறல் எய்தி மயங்குறு கின்றான்
      இன்றவன் ேவள்வியில் ஏகைல என்றான். 10
      
1276 இைறயிது ேபசலும் ஏந்திைழ ேவதாச்
      சிறுவ ெனனப்படு தீயெதார் தக்கன்
      அறிவிலன் ஆகும் அவன்பிைழ தன்ைனப்
      ெபாறுமதி என்றடி பூண்டனள் மாேதா. 11
      
1277 பூண்டனள் ேவள்வி ெபாருக்ெகன நண்ணி
      மீண்டிவண் ேமவுவல் வடீருள் ெசய்யுந்
      தாண்டவ நீவிைட தந்தருள் என்றாள்
      மாண்டகு ேபரருள் வா தி ேபால்வாள். 12
      

1278 மாதிைவ கூறலும் வன்ைமெகாள் தக்கன்
      ேமதகு ேவள்வி வியப்பிைன ேநாக்குங்

51



      காதைல ேயலது கண்டைன வல்ேல
      ேபாதுதி என்று புகன்றனன் ேமேலான். 13
      (1. பிதாமகன் - பிரமன். 4. ைமதிகழ் கந்தரம் - நீலகண்டம்.
      6. கங்ைக அதன்புைட - கங்கா நதிக்கைரயில்.
      7. பராபைர - அம்பிைக. 10. ஏந்திைழ - உமாேதவிேய!
      வன்திறல் - மிக்க ெசருக்கு. ஏகைல - ேபாகாேத.
      11. இைற - சிவெபருமான். ெபாறுமதி ெபாறுப்பாயாக.மதி : 
      முன்னிைலயைச. 12. மாண்டகு - மாட்சிைம மிக்க. வா தி - கடல்.)
      
1279 ேவறு
      அரன்பிைட பு தலும் அம்ைம ஆங்கவன்
      திருவடி மலர்மிைசச் ெசன்னி தாழ்ந்ெதழா
      விைரவுடன் நீங்கிேயார் விமானத் ேதறினாள்
      மரகத வல்லிெபான் வைரயுற் றாெலன. 14
      
1280 ஐையதன் ேபரருள் அைனத்தும் ஆங்கவள்
      ெசய்யெபான் முடிமிைச நிழற்றிச் ெசன்ெறனத்
      துய்யெதார் கவு பாற் சுமாலி மாலினித்
      ைதயலார் மதிக்குைட தாங்கி நண்ணினார். 15
      
1281 துவ தழ் மங்கைல சுமைன யாதிேயார்
      கவ கள் இரட்டினர் கவு  பாங்க ல்
      இவர்தரும் ஒதிமம் எண்ணி லாதஓர்
      அவிர்சுடர் மஞ்ைஞபால் அைடவ தாெமன. 16
      
1282 கால்ெசயும் வட்டமுங் கவின்ெகாள் பலீியும்
      மால்ெசயும் நறுவிைர மல்க வசீிேய
      நீல்ெசயும் வடிவுைட நிமைல பாற்சிலர்
      ேவல்ெசயும் விழியினர் ெமல்ல ஏகினார். 17
      
1283 ேகாடிகம் அைடப்ைபவாள் குலவு கண்ணடி
      ஏடுறு பூந்ெதாைட ஏந்தி யம்ைமதன்
      மாடுற அணுகிேய மானத் ேதகினார்
      ேதாடுறு வ விழித் ேதாைக மார்பலர். 18
      
1284 நாதன தருள்ெபறு நந்தி ேதவியாஞ்
      சூதுறழ் பைணமுைலச் சுேகைச என்பவள்
      மாதுைக திருவடி மலர்கள் தீண்டிய
      பாதுைக ெகாண்டுபின் படர்தல் ேமயினாள். 19
      
1285 கமலினி அனிந்திைத என்னுங் கன்னியர்
      அமைலதன் சு குழற் கான பூந்ெதாைட
      விமலெமா ேடந்திேய விைரந்து ெசல்கின்றார்
      திமிலிடு கின்றெதால் ேசடி மாருடன். 20
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1286 அடுத்திடு முலெகலாம் அளித்த அம்ைமசீர்
      படித்தனர் ஏகினர் சிலவர் பாட்டிைச
      எடுத்தனர் ஏகினர் சிலவர் ஏர்தக
      நடித்தனர் ஏகினர் சிலவர் நா மார். 21
      (15. ஐைய - அம்பிைக.
      16. துவர் - ெசந்நிறம். இவர்தரு - ெசல்லாநின்ற.
      17. கால் - காற்று. பலீி - மயில்விசிறி. நீல் - நீலநிறம். 
      நிமைல - அம்பிைக.
      18. ேகாடிகம் - பூந்தட்டு; அணிகலச் ெசப்புமாம். கண்ணடி - கண்ணாடி.
      ேதாடு - காதணி. ௧௯. சூது - ெசாக்கட்டான் காய்.
      20. அமைல - அம்பிைக. விமலம் - தூய்ைம. திமில் - திமிலம் : ேபெராலி.
      21. சிலவர் - சிலர். நா மார் - ெபண்கள்.)
      
1287 பாங்கியர் சிலதியர் பலரும் எண்ணிலா
      வஙீ்கிய ேபெராளி விமானத் ேதறிேய
      ஆங்கவள் புைடயதாய் அணுகிச் ெசன்றனர்
      ஓங்கிய நிலவுசூழ் உடுக்கள் ேபான்றுளார். 22
      
1288 தண்ணுறு நானமுஞ் சாந்துஞ் சந்தமுஞ்
      சுண்ணமுங் களபமுஞ் சுடரும் பூணகளும்
      எண்ணருந் துகில்களும் இட்ட மஞ்சிைக
      ஒண்ணுத லார்ப த் துைமபின் ேபாயினார். 23
      
1289 குயில்களுங் கிள்ைளயுங் குறிக்ெகாள் பூைவயும்
      மயில்களும் அஞ்சமும் மற்றும் உள்ளவும்
      பயிலுற ஏந்திேய பைரமுன் ெசன்றனர்
      அயில்விழி அணங்கினர் அளப்பி லார்கேள. 24
      
1290 விைடயுறு துவசமும் வியப்பின் ேமதகு
      குைடகளும் ஏந்தியுங் ேகாடி ேகாடியாம்
      இடியுறழ் பல்லியம் இைசத்தும் அம்ைமதன்
      புைததனில் வந்தனர் பூதர் எண்ணிலார். 25
      
1291 அன்னவள் அடிெதாழு தருள்ெபற் ெறால்ைலயில்
      பன்னிரு ேகாடிபா டங்கள் பாற்பட
      முன்னுற ஏகினன் மூ  ஏற்றின்ேமல்
      ெதான்ெனறி அைமச்சியற் ேசாம நந்திேய. 26
      
1292 இவ வர் இத்திறம் ஈண்ட எல்ைலதீர்
      புவனமும் உயிர்களும் பு ந்து நல்கிய
      கவு யம் மானேமற் கடிது ெசன்றேரா
      தவலுறு ேவான்மகச் சாைல நண்ணினாள். 27
      

1293 ஏலுறு மானநின் றிழிந்து ேவள்வியஞ்
      சாைலயுள் ஏகிேய தக்கன் முன்னுறும்
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      ேவைலயில் உைமதைன ெவகுண்டு ேநாக்கிேய
      சீலமி லாதவன் இைனய ெசப்பினான். 28
      (22. உடுக்கள் - நட்சத்திரங்கள்.
      23. நானம் - கஸ்தூ . சாந்து - கலைவச் சந்தனம். சந்தம் - சந்தனம்.
      மஞ்சிைக - ேபைழ; ெபட்டி. 24. பூைவ - நாகணவாய்ப்பறைவ.
      அஞ்சம் - அன்னம். பைர - உைம.
      26. ேசாமநந்தி - இவன் ஒரு தைலைமக் கணாதிபன்.
      28. சீலமிலாதவன் - ஒழுக்கமற்ற தக்கன்.)
      
1294 ேவறு
      தந்ைத தன்ெனாடுந் தாயி லாதவன்
      சிந்ைத அன்புறுந் ேதவி யானநீ
      இந்த ேவள்வியான் இயற்றும் ேவைலயில்
      வந்த ெதன்ெகாேலா மகளிர் ேபாலேவ. 29
      
1295 மல்லல் ேசரும்இம் மாம கந்தனக்
      ெகால்ைல வாெவன உைரத்து விட்டதும்
      இல்ைல ஈண்டுநீ ஏக லாகுேமா
      ெசல்லும் ஈண்டுநின் சிலம்பில் என்னேவ. 30
      
1296 மங்ைக கூறுவாள் மருகர் யார்க்குெமன்
      தங்ைக மார்க்கும்நீ தக்க தக்கசீர்
      உங்கு நல்கிேய உறவு ெசய்துளாய்
      எங்கள் தம்ைமஓர் இைறயும் எண்ணலாய். 31
      
1297 அன்றி யும்மிவண் ஆற்றும் ேவள்வியில்
      ெசன்ற என்ைனயுஞ் ெசயிர்த்து ேநாக்குவாய்
      நன்ற ேதாவிேதார் நைவய தாகுமால்
      உன்தன் எண்ணம்யா துைரத்தி என்னேவ. 32
      
1298 ஏய முக்குணத் தியலுஞ் ெசய்ைகயுள்
      தீய ெதால்குணச் ெசய்ைக ஆற்றிேய
      ேபெயா டாடல்ெசய் பித்தன் ேதவியாய்
      நீயும் அங்கவன் நிைலைம எய்தினாய். 33
      
1299 அன்ன வன்தேனா டகந்ைத ேமவலால்
      உன்ைன எள்ளினன் உனது பின்னுேளார்
      மன்னு கின்றெவன் மருகர் யாவரும்
      என்னி னும்ெமனக் கினியர் சாலவும். 34
      
1300 ஆத லாலியா னவர் பாங்கேர
      காத லாகிேய கருது ெதால்வளன்
      யாது நல்கினன் இந்த ேவள்வியில்
      ஓது நல்லவி யுளது நல்கிேனன். 35
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1301 புவனி உண்டமால் புதல்வ னாதியாம்
      எவரும் வந்ெதைன ஏத்து கின்றனர்
      சிவனும் நீயுேமார் சிறிதும் எண்ணலீர்
      உவைக யின்ெறனக் குங்கள் பாங்க ல். 36
      
1302 ஏற்றின் ேமவுநின் இைறவ னுக்கியான்
      ஆற்றும் ேவள்வியுள் அவியும் ஈகலம்
      சாற்று கின்றேவ தத்தின் வாய்ைமயும்
      மாற்று கின்றனன் மற்ெறன் வன்ைமயால். 37
      
1303 அைனய தன்னிஈண் டடுத்த நிற்கும்யான்
      திைனயின் காறுேமார் சிறப்புஞ் ெசய்கலன்
      எனவி யம்பலும் எம்பி ராட்டிபால்
      துைனய வந்ததால் ேதாமில் சீற்றேம. 38
      (30. மல்லல் - வளப்பம். நின்சிலம்பில் - உனது கயிைல மைலக்கு.
      33. தீயெதால் குணம் - தாமதகுணம.
      36. உவைக இன்று - விருப்பம் இல்ைல.
      37. சாற்றுகின்ற - சிவபரமாக உைரயாநின்ற. 
      வாய்ைம - உண்ைமப் ெபாருைள.
      38. திைன - ஒரு தானியம்; இது அளவில் சிறியது. துைனய - விைரவாக.)
      
1304 சீற்ற மாயதீச் ெசறியு யிர்ப்ெபாேட
      காற்றி ேனாடழல் கலந்த தாெமனத்
      ேதாற்றி அண்டமுந் ெதாைலவில் ஆவியும்
      மாற்று வாெனழஇீ மல்கி ஓங்கேவ. 39
      
1305 பாரும் உட்கின பரவு ெபௗவமுந்
      சீரும் உட்கின ெநருப்பும் உட்கின
      காரும் உட்கின க கள் உட்கின
      ஆரும் உட்கினர் அமர ராயுளார். 40
      
1306 பங்க யாசனப் பகவன் தானுமச்
      ெசங்கண் மாயனுஞ் சிந்ைத துண்ெணன
      அங்கண் உட்கினார் என்னின் ஆங்கவள்
      ெபாங்கு சீற்றம்யார் புகல வல்லேர. 41
      
1307 ேவைல அன்னதில் விமைல என்பவள்
      பாலின் நின்றேதார் பாங்கி தாழ்ந்துமுன்
      ஞாலம் யாைவயும் நல்கும் உன்றனக்
      ேகலு கின்றேதா இைனய சீற்றேம. 42
      
1308 ைமந்தர் யாைரயும் வளங்கள் தம்ெமாடுந்
      தந்து நல்கிய தாய்சி னங்ெகாளா
      அந்த மாற்றுவான் அைமந்து ளாெயனின்
      உய்ந்தி டுந்திறம் உண்டு ேபாலுமால். 43
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1309 அறத்ைத ஈங்கிவன் அகன்று ளாெனனச்
      ெசறுத்தி அன்னேதார் சீற்றம் யாைரயும்
      இைறக்கு முன்னேர ஈறு ெசய்யுமால்
      ெபாறுத்தி ஈெதனப் ேபாற்றல் ேமயினாள். 44
      
1310 ேபாற்றி நிற்றலும் புனிைத தன்ெபருஞ்
      சீற்ற மாய்எழுந் தீைய யுள்ளுற
      மாற்றி ேவள்விெசய் வாைன ேநாக்கிேய
      சாற்று கின்றனள் இைனய தன்ைமேய. 45
      
1311 என்ைன நீயிவண் இகழ்ந்த அன்ைமைய
      உன்ன ேலன்எைன யுைடய நாயகன்
      தன்ைன எள்ளினாய் த க்கி ேலன்அெதன்
      கன்னம் ஊடுெசல் கடுவு ேபாலுமால். 46
      
1312 நிர்க்கு ணத்தேன நிமல னன்னவன்
      சிற்கு ணத்தனாய்த் திகழு வாெனாரு
      ெசாற்கு ணத்தேனா ெதாைலக்கு நாள்அடு
      முற்கு ணத்திைன முன்னு மாறலால். 47
      (42. ேவைல அன்னதில் - அந்தச்சமயத்தில். விமைல - ஒரு ேசடி.
      43. வளங்கள் தம்ெமாடு - தனுகரணபுவன ேபாகங்களாகிய 
      வளப்பங்களுடன். 45. புனிைத - உமாேதவியார். 
      46. கன்னம்ஊடு - காதினுள். கடுவு - விஷம்.
      47. ஒரு ெசாற்குணத்தேனா - ஒரு குணமுைடயவேனா. 
      ெதாைலக்கு நாள் அடு முற்குணத்திைன முன்னு 
      மாறலால் - சங்கார காலத்திற்கு முன் உள்ள
      குணத்திைனக் கருதுவதன்றித் தாமதமாகிய ஒரு குணமுைடயேனா 
      இல்ைல என்றபடி. நிமலன் (சிவெபருமான்) நிற்குணத்தேன; 
      அவேன சிற்குணனாகவும் விளங்குவான்;  சங்கார காலத்தில் 
      சங்க க்கு முன் குணத்திைன எண்ணுவேத அல்லாமல் மற்ைறய 
      காலத்துத் தாமத குணமுைடயவேனா அல்லன் என்பது கருத்து.)
      
1313 துன்று ெதால்லுயிர் ெதாைலவு ெசய்திடும்
      அன்று தாமதத் தடுவ தன்றிேய
      நன்று நன்றது ஞான நாயகற்
      ெகன்று முள்ளேதார் இயற்ைக யாகுேமா.. 48
      
1314 தீய தன்றடுஞ் ெசயலும் நல்லருள்
      ஆயில் ஆவிகள் அழிந்துந் ேதான்றியும்
      ஓய்வி லாதுழன் றுைலவு றாமேல
      மாய்வு ெசய்திைற வருத்த மாற்றலால்.. 49
      

1315 ஆன வச்ெசயல் அழிவி லாதேதார்
      ஞான நாயகற் கன்றி நாெமனும்
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      ஏைன ேயார்களால் இயற்ற லாகுேமா
      ேமன காவலும் விதியும் என்னேவ.. 50
      
1316 முன்னேர எலா முடித்த நாதேன
      பின்னும் அத்திறம் அளிக்கும் ெபற்றியான்
      அன்ன வன்கேண அைனத்து மாகுமால்
      இன்ன பான்ைமதான் இைறவன் வாய்ைமேயா.. 51
      
1317 ேதாமி லாகமஞ் சுருதி ெசப்பிேய
      ஏம விஞ்ைசகட் கிைறவ னாகிேய
      நாம றும்ெபாருள் நல்கும் எந்ைதையத்
      தாம தன்ெனனச் சாற்ற லாகுேமா.. 52
      
1318 ஆத லால்அவன் அைனவ ருக்குேமார்
      நாத னாமேரா அவற்கு நல்லவி
      ஈதல் ெசய்திடா திகழ்தி அஞ்சிேய
      ேவதம் யாைவயும் வியந்து ேபாற்றேவ.. 53
      
1319 சிவென னுந்துைணச் சீெர ழுத்திைன
      நுவலு ேவார்கதி ெநாய்தி ெலய்துவார்
      அவைன எள்ளினாய் ஆ  தாற்றுவார்
      எவைன உய்குதி இழுைத நீைரநீ. . 54
      (49. உயிர்கள் பிறப்பு இறப்புக்களில் வருந்தாமல் இைளப்பாறும் 
      ெபாருட்ேட இைறவன் சங்காரத்ெதாழில் பு கின்றார்ன; இச்ெசயல் 
      அருட்டிறேம ஆகுெமன்க.
      50. நாம் எனும் - அகங்காரம் ெபாருந்திய. ேமன - முன் உைரத்த.
      காவலும் விதியும் - காத்தலும் பைடத்தலும். 
      51. இைறவன் வாய்ைம - சிவெபருமானின் உண்ைமநிைல. 
      52. ஏம விஞ்ைச - உயிர்க்குப் பாதுகாவலான
      வித்ைத. நாம் அறும் - நிந்ைத இல்லாத. 54. சிவன் எனும் - மங்களாகரம்
      ெபாருந்திய. துைணச்சீர் 
      எழுத்து - 'சிவ' என்னும் இரண்ெடழுத்து. கதி - சிவகதி.)
      
1320 ேவறு
      முண்டக மிைசயிேனான் முகுந்தன் நாடிேய
      பண்டுணர் வ யேதார் பரைன யாதியாக்
      ெதாண்டிலர் எள்யி ெகாடுைம ேயார்க்ெகலாந்
      தண்டம்வந் திடுெமன மைறகள் சாற்றுமால்.. 55
      
1321 ஈதுேகள் சிறுவிதி இங்ங ேனார்மகம்
      ேவதநா யகன்தைன விலக்கிச் ெசய்தைன
      ஆதலால் உனக்கும்வந் தைடக தண்டெமன்
      ேறாதினாள் உலெகலாம் உதவுந் ெதான்ைமயாள். 56
      
1322 இன்னன ெகாடுெமாழி இயம்பி ேவள்விெசய்
      அந்நிலம் ஒருவிஇவ் வகிலம் ஈன்றுளாள்
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      முன்னுள ப சன முைறயின் ெமாய்த்திடப்
      ெபான்ெனழின் மானேமற் புகுந்து ேபாந்தனள். 57
      
1323 அகன்றைல உலகருள் அயன்தன் காதலன்
      புகன்றன உன்னியுட் புழுங்கி ஐந்துமா
      முகன்திரு மைலயிைட முடுகிச் ெசன்றனள்
      குகன்தைன ேமலருள் ெகாடிநு சுப்பினாள். 58
      
1324 ஒருவினள் ஊர்திைய உைமதன் நாயகன்
      திருவடி வணங்கினள் சிறிய ெதால்விதி
      ெப துைன இகழ்ந்தனன் ெபரும அன்னவன்
      அ துெசய் ேவள்விைய அழித்தி என்னேவ. 59
      
1325 எவ்வமில் ேபரருட் கிைறவ னாகிேயான்
      நவ்வியங் கரமுைட நாதன் ஆதலின்
      அவ்வுைர ெகாண்டில னாக அம்பிைக
      கவ்ைவெயா டிைனயன கழறல் ேமயினாள். 60
      
1326 ேமயின காதலும் ெவறுப்பு நிற்கிைல
      ஆயினும் அன்பிேனற் காக அன்னவன்
      தீயேதார் மகத்திைனச் சிைதத்தல் ேவண்டும்என்
      நாயக ேனெயன நவின்று ேபாற்றினாள். 61
      (55. ெகாண்டிலர் - ெகாள்ளாராய். தண்டம் - தண்டைன.
      56. ேவதநாயகன் - சிவெபருமான். 57. ஒருவி - நீங்கி.
      58. ஐந்து மாமுகன் மைல - கயிலாயமைல. ஐந்து மாமுகன் - ஈசானம்,
      தற்புருடம், அேகாரம், வாமேதவம், சத்திேயாசாதம் என்னும் ஐந்து
      திருமுகங்கைளயுைடய சிவெபருமான். குகன் - முருகன். நுசுப்பு - இைட.
      59. ெதால்விதி - தக்கன். 60. நவ்வி - மான். கவ்ைவ - துன்பம்.)

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1326
      ----

19. வரீபத்திரப் படலம் (1327 - 1386)
      
1327 அந்த ெவல்ைலஎைம யாளுைடய அண்ணல் அகிலந்
      தந்த மங்ைகதன தன்பிைன வியந்து தளருஞ்
      சிந்ைத ெகாண்டெசயல் முற்றியிடு மாறு சிறிேத
      புந்தி யுள்ளுற நிைனநதனன் நிைனந்த ெபாழுேத. 1
      
1328 ெபான்னின் ேமருவின் இருந்திடு ெபாலங்கு வெடலாம்
      மின்னும் ெவௗ�ளிமுைள ேமற்ெகாடுவிளங் கியெதன
      மன்னு தண்சுடர் மதிக்குைற மிைலச்சு மவுலிச்
      ெசன்னி ஆயிரமும் வான்முகடு ெசன்ெறா ளிரேவ. 2
      
1329 விண்ட லந்தனில் இலங்குசுட ன்மி டலிைனக்
      கண்ட லந்தர ஒதுங்குவன ேபாற்க திருலா
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      மண்ட லந்திகழ் முகந்ெதாறும் வயங்கு பணியின்
      குண்ட லங்களிைண ெகாண்டகுைழ ெகாண்டு லவேவ. 3
      
1330 ஆன்ற திண்கடல் வறந்திட இறந்த தனிைடக்
      ேதான்று கின்றெதார் மடங்கல்வலி யின்று ெதாைலய
      மூன்று கண்கள்முக மாயிரமு ேமவி முனிவால்
      கான்ற அங்கிகளின் அண்டமுழு துங்க யேவ. 4
      
1331 சண்ட மாருதமும் அங்கியும் ஒதுங்கு தகவால்
      துண்ட மீதுறுங் உயிர்ப்புடன் எழுந்த சுடுதீ
      அண்ட ேகாளமுடன் அப்புறமு மாகி அழியாக்
      ெகாண்ட லூடுதவழ் மின்னுெவன ேவகு லவேவ. 5
      
1332 மல ன் வந்துைறயும் நான்முகன் முகுந்தன் மகவான்
      புலவர் தம்புகழ் அைனத்ைதயும் நுகர்ந்த ெபாழுதில்
      சிலெவா ழுங்ெகாடித ழின்புைடகள் சிந்தி எனேவ
      நிலவு ெசய்தபிைற வாள்எயிறு நின்றி லகேவ. 6
      
1333 துண்ட மீதின்அழ ேலாஇதழின் வழீ்ந்த சுசிேயா
      மண்டு தீவிழிகள் கான்றகனேலாம னமிைசக்
      ெகாண்டேதார் ெவகுளி யாகிய ெகாடுந்த ழலேதா
      எண்டி சாமுகமு மாகிஅடு கின்ற ெதனேவ. 7
      
1334 தண்ட லின்றுைறயும் ஆவிகள் ெவரீஇத் தளரேமல்
      அண்ட ரண்டநிைர விண்டிட அவற்றி ைடயுறுந்
      ெதண்டி ைரக்கடல் கலங்கஅடல் உற்ற சிவனின்
      ெகாண்ட ஆர்ப்புமுழு ெதண்டிைச குலாய்நி மிரேவ. 8
      (2. குவடு - சிகரம். மிைலச்சு - சூடிய. மவுலி - கிரீடம்.
      3. பணியின் குண்டலம் - சர்ப்பகுண்டலம். குைழ - காது.
      5. சண்ட மாருதம் - ெபருங்காற்று. துண்டம் - மூக்கு. 6. நுகர்ந்த - உண்ட.
      7. எண்டிசா முகம் - எட்டுத் திக்கு. 8.ெவரீஇ -பயந்து.)
      
1335 தராத லங்கண்முழு துண்டுமிழு கின்ற தைகேசர்
      அராவி னங்கடைம யங்கடக மங்க தெமாேட
      விராய ெமன்ெறாடிக ளாவிடுபு விண்ணு றநிமிர்க்
      திராயி ரங்ெகாள்புய ெமண்டிைசெய லாஞ்ெச றியேவ. 9
      
1336 வரத்தின் ேமதைகய ேவதன்முத லான வலிேயார்
      சிரத்தின் மாலிைக அடுக்கல்அவ ெரன்பு ெசறிபூண்
      ெபரத்த ேகழலின் மருப்பினுடன் ஆைம பிறவும்
      உரத்தின் ேமவுபு  நூெலாடு ெபயர்ந்ெதா ளிரேவ. 10
      
1337 குந்தம் ெவம்பலைக ேதாமரெம ழுக்கு லிசம்வாள்
      ெசந்த ழற்கழுமுள் சூலெமாடு பலீி சிைலேகால்
      முந்து தண்டம்அவி ராழிவசி யால முதலாம்
      அந்த மில்பைடகள் அங்ைகக ெடாறுங்கு லவேவ. 11
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1338 ஐய மாைழதனின் மாமணியி னாகி அறிவார்
      ெசய்ய லாதுவரு ேபரணிக ேளாடு சிவணிப்
      ைபயு லாவுசுடர் ெவம்பணிக ளான பணியும்
      ெமய்ெய லாமணி இடந்ெதாறும் மிைடந்தி லகேவ. 12
      
1339 ெநஞ்ச லஞ்சல மரும்பிறவி நீடு விைனயின்
      சஞ்ச லஞ்சல மகன்றதன தன்பர் குழுைவ
      அஞ்ச லஞ்செலனுமஞ் ெசாெலன விஞ்சு சரண்ேமற்
      ெசஞ்சி லம்ெபாடு ெபாலுங்கழல் சிலம்ப மிகேவ. 13
      
1340 ேவறு
      அந்தி வான்ெபரு ேமனியன் கைறமிட றணிந்த
      எந்ைத தன்வடி வாயவன் நுதல்விழி யிைடேய
      வந்து ேதான்றிேய முன்னுற நின்றனன் மா
      முந்து வரீபத் திரெனனுந் திறலுைட முதல்வன். 14
      
1341 அங்க ேவைலயில் உைமயவள் ெவகுளியால் அடல்ெசய்
      நங்ைக யாகிய பத்திர காளிைய நல்கச்
      ெசங்ைக ேயா ரண் டாயிரம் பாதிெசம் முகமாய்த்
      துங்க வரீபத் திரன்றைன யைடந்தனள் துைணயாய். 15
      
1342 எல்ைல தீர்தரு பைடக்கலத் திைறயுமவ் விைறவற்
      புல்லு கின்றேதார் திறலுைடத் துைணவியும் ேபாலத்
      ெதால்ைல வரீனுந் ேதவியும் ேமவரு ெதாடர்ைப
      ஒல்ைல காணுறா மகிழ்ந்தனர் விமலனும் உைமயும். 16
      9. தராதலங்கள் - உலகங்கள். 10. ேகழல் - பன்றி. 
      11. குந்தம் - ஈட்டி. பலீி - ேபரீட்டி. ேகால் - அம்பு. வசி - வாள். 
      12. ஐ - அழகு; அ : சா ைய. மாைழ - ெபான். 
      14. அந்தி - அந்திப் ெபாழுது. 15. பாதி - இங்கு ஆயிரம்.
      துங்கம் - உயர்வு.)
      
1343 தன்ைன வந்தைட பத்திைர தன்ெனாடு தடந்தாள்
      மன்னு வார்கழல் கலித்திட வலஞ்ெசய்து வள்ளல்
      அன்ைன தாைதைய வணங்கிேய யவர்தைம ேநாக்கி
      முன்ன நின்றுைக ெதாழுதனன் இைவசில ெமாழிவான். 17
      
1344 மால யன்றைனப் பற்றிமுன் தந்திேடா மறெவங்
      காலன் ஆவிைய முடித்திேடா அசுரைரக் கைளேகா
      ேமைல வானவர் தம்ைமயுந் தடிந்திேடா ேவைல
      ஞாலம் யாைவயும் விழுங்குேகா உலெகலா நடுக்ேகா. 18
      
1345 மன்னு யிர்த்ெதாைக துைடத்திேடா வரம்பில வாகித்
      துன்னும் அண்டங்கள் தகர்த்திேடா நுமதுதூ மலர்த்தாள்
      ெசன்னி யிற்ெகாேட யாெதான் ெறன்னினுஞ் ெசய்வன்
      என்ைன இங்குநீர் நல்கிேய ெதப்பணிக் ெகான்றான். 19
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1346 என்ற வரீைன ேநாக்கிேய கண்ணுதல் எம்ைம
      அன்றி ேவள்விெசய் கின்றனன் தக்கன்அவ் விைடநீ
      ெசன்று மற்ெறம தவியிைனக் ேகட்டிஅத் தீேயான்
      நன்று தந்தன ேனெயனின் இவ்விைட நடத்தி. 20
      
1347 தருத லின்ெறனின் அைனயவன் தைலயிைனத் தடிந்து
      ப வி னால்அவன் பால்உறு ேவாைரயும் படுத்துப்
      பு யும் எச்சமுங் கலக்குதி அங்கது ெபாழுதின்
      வருதும் ஆயிைட ஏகுதி என்றனன் வள்ளல். 21
      
1348 அந்த ேவைலயில் பத்திைர தன்ெனாடும் அடலின்
      முந்து வரீனவ் விருவர்தம் பதங்களின் முைறயால்
      சிந்ைத அன்புடன் வணங்கிேய விைடெகாண்டு சிவைன
      நிந்ைத ெசய்தவன் ேவள்விைய அழித்திட நிைனந்தான். 22
      
1349 உன்னி மற்றறண் நீங்கிேய ஆற்றவும் உருத்துத்
      தன்னு யிர்ப்பினால் அளைவயில் கணங்கைளத் தந்து
      துன்னு கின்றெமய் வியர்ப்பினால் சிலவைரத் ெதாகுத்து
      வன்னி ேபால்மயிர்க் கால்ெதாறுஞ் சிலவைர வகுத்தான். 23
      
1350 ெமாழியி னிற்பல பூதைர அளித்தனன் முள
      விழியி னிற்பல பூதைர அளித்தனன் ேவணி
      யுழியி னிற்பல பூதைர அளித்தனன் உந்திச்
      சுழியி னிற்பல பூதைர அளித்தனன் தூேயான். 24
      
1351 ேதாளில் எண்ணிலா வரீைர அளித்தனன் சுைவயின்
      ேகாளில் எண்ணிலா வரீைர அளித்தனன் குளிர்ெபாற்
      றாளில் எண்ணிலா வரீைர அளித்தனன் தடக்ைக
      வாளில் எண்ணிலா வரீைர அளித்தனன் வலிேயான். 25
      (17. பத்திைர - பத்திரகாளி. 18. தந்திேடா - வரேவா. 
      முடித்திேடா - முடிக்கேவ. நடுக்ேகா நடுங்குமாறு ெசய்யேவா. 
      20. ேகட்டி - ேகள். நடத்தி - திரும்பி வருவாயாக. 
      21. ப வு - அன்பு. எச்சம் - ேவள்வி. வள்ளல் - சிவன். 
      22. அவ்விருவர் - அம்ைம அப்பர். 
      23. தன் - இங்கு வரீபத்திரர். உயிர்ப்பு - சுவாசம். 
      25. சுைவயின்ேகாள் - நாக்கு.)
      
1352 ைகயி னிற்சில பூதைர அளித்தனன் களத்தில்
      ெவய்ய மார்பினிற் கன்னத்திற் சிலவைர விதித்தான்
      ஐய ேதார்முழந் தாள்தனிற் சிலவைர அளித்தான்
      குய்ய மீதினில் ஊருவிற் சிலவைரக் ெகாடுத்தான். 26
      

1353 இன்ன தன்ைமயில் வரீபத் திரெனனும் இைறவன்
      தன்ைன ேநர்வரும் எண்ணிலா வரீைரத் தந்து
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      துன்னு கின்றுழிப் பத்திைர என்பேதார் துைணவி
      அன்ன பண்பினிற் காளிகள் ெதாைகயிைன அளித்தாள். 27
      
1354 வரீ பத்திர உருத்திரன் ேவறுேவ றளித்த
      சார தர்க்குளங் ேகார்சிலர் நீனிறந் தைழப்ேபார்
      ேகார பத்திரம் மணிக்கலன் மின்னுவிற் குலவக்
      காெர னப்ெபாலிந் துருெமனக் கழறுகின் றனரால். 28
      
1355 அக்கு மாைலயும் மணிகளும் உடுக்கள்ேபால் அவிரப்
      பக்க பாணிலா எயிறுகள் பிைறெயனப் பயில
      மிக்கு நீடிய வடிவின ராகிேய ேமலாஞ்
      ெசக்கர் வாெனனச் ேசர்ந்ெதழு பூதர்கள் சிலேர. 29
      
1356 அண்ட ைரத்ெதாைல வித்திடும் வரீைன அைடந்ேதார்
      பிண்ட முற்றும்வான் நிறத்தினர் பூத ல் ெப ேயார்
      பண்டி ைரத்ெதாரு முனிமகன் பின்ெறாடர் பாலின்
      ெதண்டி ைரக்டற் ெறாைகெயனக் கிளர்ந்தனர் சிலேர. 30
      
1357 ெவம்ெபான் ேமனியர் அணுகுறின் அவர்தைம விைரவில்
      ைபம்ெபான் ேமனியர் ஆக்குமத் திருநிழல் பரப்பி
      அம்ெபான் மார்புைட மகுந்தனில் வடிவுைட யவராய்ச்
      ெசம்ெபான் மால்வைர நிைரெயனத் ேதான்றினர் சிலேர. 31
      
1358 ேமய வான்பசப் பூதரு ேமனிய ராகிக்
      காய மித்துைண ெயனப்படாக் கணக்கின ராகி
      மாயர் கண்டுயில் ேசக்ைகையத் தங்கேண வகுத்துச்
      ேசய ெதான்மரத் ெதாைகெயனக் ெகழஇீயினர் சிலேர. 32
      
1359 ேவறு
      அங்க வர்க்குள் அடல்விைட ஆனனந்
      தங்கி நின்று தயங்கினர் ஓர்சிலர்
      ெபாங்கு சீற்றப் ெபாருதிறல் வாலுைளச்
      சிங்க மாமுக மாய்த்ெதழித் தார்சிலர். 33
      

1360 புைழெகாள் ைகயுைடப் ேபார்வலி யாளியின்
      முைழெகாள் மாமுக மாகிெமாய்த் தார்சிலர்
      வழுைவ யானனம் மன்னினர் ஓர்சிலர்
      உழுைவ யின்முக மாகியுற் றார்சிலர். 34
      (26. குய்யம் - அபானவாயில். ஊரு - ெதாைட. 28. பத்திரம் - பாட்பைட.
      29. அக்கு மாைல - என்புமாைல; உருத்திராட்ச மாைலயுமாம்.
      30. அண்டர் - ேதவர். பிண்டம் - உடல். முனிமகன் - இங்கு உபமன்னியு.
      32. பசப்பு - பசைல நிறம். மாயர் - திருமால். 34. புைழ - துவாரம்.
      முைழ - குைக. வழுைவ - யாைன. ஆனனம் - முகம். உழுைவ பலி.)
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 1361 அைலமு கப்ப  ஆனனம் எய்திேய
      ெகாைலமு கத்துக் குழஇீயினர் ஓர்சிலர்
      மைலமு கத்து மைரகளி ெறண்குடன்
      கைலமு கத்துக் கவினைடந் தார்சிலர். 35
      
1362 இைனயர் தங்குழு எண்ணில அன்னர்ைகப்
      புைனய நின்ற ெபாருபைட எண்ணில
      விைனெகாள் வன்ைமயும் வரீமும் இற்ெறன
      நிைனவ தற்க  ெதங்ஙன் நிகழ்த்துேகன். 36
      
1363 ைகயில் எண்ணில் பைடயினர் காய்கனல்
      ெசய்ய பூணினர் தீக்கலுழ் கண்ணினர்
      ெவய்ய ெசால்லர் ெவருவரு ேமனியர்
      ைவயம் யாவும் மடுக்குறும் வாயினார். 37
      
1364 கட்டு ெசஞ்சைடக் கற்ைறயர் காய்ந்ெதழு
      ெநட்ட ழற்கு நிகர்வரு நாவினர்
      வட்டி மாைலகள் மானும் எயிற்றினர்
      ெதாட்ட மூவிைலச் சூலந் துளக்குவார். 38
      
1365 துண்ட மீது ெசா தருந் தீயினர்
      அண்ட கூடம் அைலத்திடுங் ைகயினர்
      சண்ட மாருதந் தாழ்க்குஞ் ெசலவினர்
      உண்டு ேபாெரன் றுளந்தளிர்ப் ெபய்துவார். 39
      
1366 மடித்த வாயினர் வானவர் என்பினால்
      ெதாடுத்த கண்ணி துயல்வரு மார்பினர்
      தடித்த ேதாளர் தனித்தழல் என்னினும்
      பிடித்து நுங்கும் ெபரும்பசி மிக்குளார். 40
      
1367 நச்சில் தீயவர் நானில மங்ைகயும்
      அச்சுற் ெறஞ்ச அடிகள் ெபயர்த்துளார்
      கச்ைசத் ேதால்மிைச கட்டிய தட்டியர்
      உச்சிட் டம்ெமன் றுலகிைன உண்கிலார். 41
      
1368 சூழி யாைன துவன்றிய மால்வைரப்
      பாழி யாகப் படர்ெசவி வாயினர்
      ஊழி மாருதம் உட்கும் உயிர்ப்பினர்
      ஆழி யாக அகன்ற அகட்டினார். 42
      (35. அைல முகப்ப  - கடலிடத்துள்ள வடைவ என்னும் குதிைர.
      மைற - மான். எண்கு - கரடி. கைல - குரங்கு. 38. வட்டி - பலகைற.
      40. நுங்கும் - தின்னும். 41. நச்சில் - விடத்ைதக்காட்டிலும்.
      தட்டி - அைரயில் கட்டும் உைட விேசடம்; அைரச் சல்லடம்.
      உச்சிட்டம் - (திருமால் உண்ட) எச்சில். 42. சூழி - முகபடாம்.)
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1369 ஆழ்ந்த சூர்ப்பசுங் கண்ணர் அடித்துைண
      தாழ்ந்த ைகயர் தடக்குறுந் தாளினர்
      வழீ்ந்து மிக்க வியன் அத ரத்தினர்
      சூழ்ந்த பூதத் ெதாைகயினர் யாவரும். 43
      
1370 ேவறு
      அத்தைக நின்றிட அண்ண லுடன்ேசர்
      பத்திர காளி பயந்திடு கின்ற
      கத்து கடற்புைர காளிகள் தம்ைம
      இத்துைண ேயெயன எண்ண  தாமால். 44
      
1371 அந்தமில் பல்பைட அங்ைகயில் ஏந்தி
      உந்திய தும்ைபகள் உச்சி மிைலச்சிச்
      சுந்தர ெமய்திய ேதாற்றம தாகி
      விந்ைத ெயனச்சிலர் ேமவினர் அன்ேற. 45
      
1372 ேதாளின் மிைசத்தி  சூலம் இலங்கக்
      ேகாளில் உயிர்ப்பலி ெகாள்கலன் ஏந்தித்
      தாளிைட நூபுர சாலமி லங்கக்
      காளிகள் ேபாற்சிலர் காட்சி மலிந்தார். 46
      
1373 வாகினி எங்குள ெவன்றிட மல்கு
      ேமாகினி ேபாற்சிலர் ெமாய்த்தனர் மாயச்
      சாகினி ேபாற்சிலர் சார்ந்தனர் அல்லா
      ேயாகினி ேபாற்சிலர் உற்றனர் அம்மா. 47
      
1374 அயிருற அண்டம் அைனத்ைதயும் ஏற்றா
      உயிரவி நுங்கிய உன்னி ெயழுந்ேத
      ெசயிரவி யாது ெதழித்திடு ெதான்னாள்
      வயிரவி ேபாற்சிலர் மன்னினர் மாேதா. 489
      
1375 நீடைல மாைல நிலத்திைட ேதாய
      ஆடுறு பாந்தள் அணிக்கலன் மின்ன
      ஈடுறு வானுரும் ஏெறன ஆர்த்ேத
      ேமாடிக ளாெமன ெமாய்த்தனர் சில்ேலார். 49
      
1376 இவ்வைக மாதர்கள் யாவரும் ெவவ்ேவ
      ைறவைக ேமனிய ராய்வத னங்கள்
      ைகவைக எண்ணில ராய்க்கவின் மாட்சிச்
      ெசவ்விய ராய்ச்ெசரு ேமற்கிளர் கின்றார். 50
      
1377 ேவறு
      கணந்திகழ் அைனய பூதர் கா ைக மார்கள் யாரும்
      அணங்குறு காளி தன்ேனா டாண்டைக வரீன் தாளில்
      பணிந்தனர் பரசி அன்னார் பாங்க ல் விரவிச் சூழ்ந்து
      துணங்ைகெகா டாடிப் பாடித் துள்ளிேய ேபாத லுற்றார். 51
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1378 ஈட்டுமிக் ெகழுந்து ெசல்லும் இன்னேதார் பூதர் தம்மில்
      ேமாட்டிகல் பானு கம்பன் முதலிய கணங்கள் முத்தி
      வடீ்டுைடத் தைலவ னான வரீபத் திரன்முன் னாகி
      ஈட்டுைடப் பல்லி யங்கள் யாைவயும் இயம்பிச் ெசன்றார். 52
      
1379 ெகாண்டேப ராற்ற ேலாடுங் குலவிய வரீன் தன்பால்
      அண்டேமல் உ ஞ்சப் பல்ேவ றணிப்ெபருங் கவிைக ெகாண்டும்
      விண்டுலாங் கவ  யடீ்டம் வசீியுஞ் ேசற லுற்றார்
      தண்டேன பினாகி சிங்கன் ஆதியாம் தறுகட் பூதர். 53
      
1380 பாசிைழ மகளிர் சில்ேலார் பத்திைர பாங்க ராகித்
      ேதசுைடக் கவிைக ஈட்டந் திருநிழல் பரப்ப ஏந்தி
      மாசறு கவ  வட்டம் பரம்பில இரட்டிப் பல்ேவ
      றாசிகள் புகன்று ெசம்ெபான் அணிமலர் சிதறிப் ேபாந்தார். 54
      
1381 படர்ந்திடு புண  ேபாலப் பார்முழு தீண்டித் தாைன
      அடங்கலும் ஆர்க்கும் ஓைத அகிலமுஞ் ெசறிய விண்ணும்
      உைடந்ததவ் வண்டங் ெகால்ேலா உதுெகாேலா இதுேவா என்னா
      மிைடந்தபல் லண்டத் ேதாரும் விதிர்ப்ெபாடும் விளம்பல் உற்றார். 55
      
1382 பூமிகள் எழுந்த அம்மா புவிெயலாம் பரவித் ெதால்ேபர்
      ஆழியும் அைடத்து வான்புக் கச்சுதன் பதங்கா ேறகி
      ஊழியின் முதல்வ னார்க்கும் ஒலியினால் உைடந்த அண்டப்
      பாழிக ெடாறுமுற் ெறல்லாம் புவனமும் பரந்த அன்ேற. 56
      
1383 அங்ெகழு பூழி தன்னால் அவர்விழி கலுழுந் தீயால்
      ெசங்ைகயிற் பைடக்ேதய்ப்பச் திறிய கனலால் ைவயம்
      எங்கணும் எ கள் துன்னி இரும்புைகப் படலம் ஈண்டிக்
      கங்குலும் பகலுங் காணாக் கைடக்கப்பல் ேபான்ற தன்ேற. 57
      
1384 இப்ெபருந் தாைன சூழ எம்பிரான் எழுந்து சீற்றத்
      துப்புடன் ஏகித் தக்கன் ெதால்மகம் பு யுஞ சாைல
      ைவப்பிைன அணுகித் தன்பால் வருைடத் தைலவர்க் ெகான்று
      ெசப்பினன் என்ப மன்ேனா ேசணுரு ேமறு நாண். 58
      
1385 பற்றலர் புரமூன் றட்ட பரமைன இகழ்ந்து நீக்கிக்
      சிற்றினம் ெபாருெளன் றுன்னிச் சிறுவிதி என்னுந் தீேயான்
      இற்றிடு ெநறியால் ேவள்வி இயற்றும்இச் சாைல வாயில்
      சுற்ெறாடு ேசமஞ் ெசய்து துயக்கறக் காத்தி ெரன்றான். 59
      
1386 என்றலுந் தாைன ேயார்கள் எயிற்புற முற்றுஞ் சூழ்ந்து
      நின்றனர் வானி னூடு ெநருங்கினர் வாய்தல் ேதாறுஞ்
      ெசன்றனர் ெகாடிய தக்கன் ேசைனயாய் எதிர்ந்ேதார் தம்ைமக்
      ெகான்றனர் அவரூன் துய்த்துக் கூற்றனும் உட்க ஆர்த்தார். 60
      (54. பாசிைழ - பசிய ஆபரணம். 57. பூழி - புழுதி. கைடப்பகல் - ஊழிநாள்.
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      58. எம்பிரான் - வரீபத்திரன். 59. ேசமம் - பாது காவல். துயக்கு ேசார்வு.
      60. எயில் - மதில். ஊன் - மாமிசம். உட் - அஞ்சுமாறு.)

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1386
      -----------

20. யாகசங்காரப் படலம் (1387 - 1562)
      
1387 ஆர்த்தலும் இைறவி தன்ேனா டாண்டைக வரீன் வாசத்
      தார்த்ெதாைக தூங்கும் யாக சாைலயுள் ஏக ேலாடுந்
      தீர்த்தைனத் தைலவி தன்ைனத் திைசமுகன் முதேலார்யாரும்
      பார்த்தனர் உளந்துண் ெணன்று பைதபைதத் தச்சங் ெகாண்டார். 1
      
1388 மடங்கலின் வரவு கண்ட மானினம் ேபான்றும் வானத்
      தடங்கிய உருேம றுற்ற அரவினம் ேபான்றும யாக்ைக
      நடுங்கினர் ஆற்றல் சிந்தி நைகெயாரீஇ முகனும் வாடி
      ஒடுங்கினர் உயி  லார்ேபால் இைவசில உைரக்க லுற்றார். 2
      
1389 ஈசனும் உஆஆயு ேமவந் ெதய்தினர் என்பார் அன்னார்
      காய்சினம் உதவ வந்த காட்சியர் காணும் என்பார்
      ேபச  தந்ேதா அந்ேதா ெப திவர் சீற்றம் என்பார்
      நாசம்வந் திட்ட தின்ேற நம்முயிர்க் ெகலாம் என்பார். 3
      
1390 தக்கனுக் கீறும் இன்ேற சார்ந்தது ேபாலும் என்பார்
      மிக்கேதார் விதிைய யாேர விலக்கவல் லார்கள் என்பார்
      முக்கெணம் ெபருமான் தன்ைன முனிந்திகழ் கின்ற நீரார்
      அக்கண முடிவர் என்றற் ைகயமும் உண்ேடா என்பார். 4
      
1391 விமலைன இகழு கின்றான் ேவள்விேயன் பு ந்தான் என்பார்
      நைமெயலாம் ெபாருெளன் றுன்னி நடத்தினன் காணும் என்பார்
      இைமயவர் குழுவுக் ெகல்லாம் இறுதி யின்றாேமா என்பார்
      உைமயவள் ெபாருட்டால் அன்ேறா உற்றதீங் கிெதலாம் என்பார். 5
      
1392 ஈடுறு பூதர் யாரும் எங்கணும் வைளந்தார் என்பார்
      ஓடவும் அ திங் ெகன்பார் ஔ�த்திடற் கிடேம ெதன்பார்
      வடீினங் காணும் என்பார் ேமலனிச் ெசயெலன் ெனன்பார்
      பாடுசூழ் அங்கி நாப்பண் பட்டபல் களிறு ேபான்றார். 6
      
1393 அஞ்சினர் இைனய கூறி அமரர்கள் அரந்ைத கூரச்
      ெசஞ்சரண் அதைன நீங்காச் சிலெபரும் பூதர் சூழப்
      பஞ்சுறழ் பதுமச் ெசந்தாட் பத்திைர ேயாடு ெசன்று
      ெவஞ்சின வரீன் ெவய்ேயான் ேவள்விெசய் வதைனக் கண்டான். 7
      (1. இைறவி - பத்திரகாளி. தீர்த்தைன - ப சுத்தனான வரீபத்திரைன.
      தைலவி தன்ைன - பத்திரகாளிைய. 
      2. மடங்கல் - சிங்கம். உரும் ஏறு - இடிேயறு.
      4. ஈறும் - அழிவும். 5. நைம - நம்ைம; இங்கு பிரமன் 
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      முதலிய ேதவர்கைள. ெபாருள் என்று - சிறந்த கடவுள் என்று. 
      6. ஈடு - வன்ைம. பாடு - பக்கம்.
      7. அரந்ைத - துன்பம். பஞ்சு - ெசம்பஞ்சு.)
      
1394 இடித்ெதன நக்குப் ெபாங்கி எ விழித் திகலி ஆர்த்துப்
      பிடித்தனன் வயக்ெகாம் ேபாைத பிளந்தது ெசம்ெபான் ேமரு
      ெவடித்தது மல்லல் ஞாலம் விண்டன அண்டம் யாவும்
      துடித்தன உயிர்கள் முற்றும் துளங்கினர் சுரர்க ெளல்லாம். 8
      
1395 எழுகின்ற ஓைச ேகளா இடியுண்ட அரவிற் ேகாரா
      விழுகின்றார் பைதக்கின்றார் றார்வாய் ெவருவுகின் றார்கள் ஏங்கி
      அழுகின்றார் ஓடு கின்றார் அழிந்தேதா ேவள்வி என்று
      ெமாழிகின்றார் மீளு கின்றார் முனிவரும் இைமேயார் தாமும். 9
      
1396 வானவர் பிற வ் வாறு வருந்தினர் என்னின் அங்கண்
      ஏைனயர் பட்ட தன்ைம இயம்ப  ெதவர்க்கும் என்றால்
      நானது புகல வற்ேறா நளிர்புனல் வறந்த காலத்
      தானேதா ருருேம றுற்ற அசுணமாத் தன்ைம ெபற்றார். 10
      
1397 ேவைலயங் கதனின் ேமலாம் வரீருள் வரீன் ஏகி
      மாலயன் தானும் உட்க மகத்தின்முன் அைடத ேலாடுஞ்
      சீலம தகன்ற ெகாள்ைகச் சிறுவிதி அவற்கண் ேடங்கிச்
      சாலவு நடுக்குற் றுள்ளந் தளர்ந்தனன் தைலைம நீங்கி. 11
      
1398 சாரதர் வைளந்த வாறும் சாைலய துைடயு மாறும்
      ஆருமங் குற்ற வாேனார் அயர்வுறு மாறு ேநாக்கிப்
      ேபரஞர் உழந்து ேதறிப் ெபருந்திற லாளன் ேபால
      வரீபத் திரைன ேநாக்கி விளம்பினன் இைனய ெதான்ேற. 12
      
1399 இங்குகுந் தைடந்த ெதன்ெகால் யாைரநீ என்ன ேலாடுஞ்
      சங்கரன் தனது ேசயான் தக்கநின் ேவள்வி தன்னின்
      அங்கவற் குதவும் பாகம் அருளுதி அதற்கா அந்தப்
      புங்கவன் அருளி னாேல ேபாந்தனன் ஈண்ைட ெயன்றான். 13
      
1400 இத்திறம் வரீன் கூற இருந்தவத் தக்கன் உங்கள்
      அத்தனுக் குலகம் ேவள்வி அதனிைட அவியின் பாகம்
      உய்த்திடா ெதன்ன அங்கண் உைறதரு மைறகள் நான்குஞ்
      சுத்தமார் குடிைல தானுந் துண்ெணன எழுந்து ெசால்லும். 14
      
1401 ஈறிலா உயிர்கட் ெகல்லாம் இைறயவன் ஒருதா னாகும்
      மாறிலா அரேன அல்லால் மகத்தினுக் கிைறயா யுள்ேளான்
      ேவெறார்வா னவனும் உண்ேடா ேவள்வியில் அவற்கு நல்குங்
      கூறுநீ பாணி யாது ெகாடுத்தியால் என்ற அன்ேற. 15
      (8. வயக் ெகாம்பு - ெவற்றிக்கு ஊதும் ெகாம்பு.
      9. அசுணமா - இஃது இனிய இைசையக் ேகட்டுக்களிக்கும் 
      ஒரு மிருகம்;
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      பறைவ என்பாரும் உளர். 14. உங்கள் அத்தன் - இங்குச் சிவெபருமான்.
      உலகம் - உலக மக்கள். குடிைல - பிரணவம்.)
      
1402 ேதற்றமில் சிதட னாகுஞ் சிறுவிதி ேகட்ப இன்ன
      கூற்றினால் மைறகள் நாங்குங் குடிைலயும் ஒருங்கு கூடிச்
      சாற்றலும் அன்னான் நல்காத் தைலைமகண் டிறவன் ெதால்சீர்
      ேபாற்றியங் ககன்று தத்தம் புகலிடம் ேபாய அன்ேற. 16
      
1403 ேபாதலுந் தக்கன் தன்ைனப் ெபாலங்கழல் வரீன் பாரா
      ேவதமும் பிறவுங் கூறும் விழுப்ெபாருள் ேகட்டி அன்ேற
      ஈதிெயம் ெபருமாற் குள்ள இன்னவி எனலுங் கானில்
      ேபைதெயா டாடல் ெசய்யும் பித்தனுக் கீேயன் என்றான். 17
      
1404 ஆங்கது ேகளா அண்ணல் அம்புய னாதி யாகிப்
      பாங்குற விரவும் வாேனார் பல்குழு அதைன ேநாக்கி
      நீங்களும் இவன்பா லானரீ் நிமலனுக் கவிநல் காமல்
      ஈங்கிவன் இகழுந் தன்ைம இைசவுெகால் உமக்கும் என்றான். 18
      
1405 என்றலும் அைனயர் ெதால்லூர் இைசவினால் அதுேக ளார்ேபால்
      ஒன்றுமங் குைரயா ராகி ஊம ன் இருத்த ேலாடும்
      நின்றேதார் வரீன் வல்ேல ெநருப்ெபழ விழித்துச் சீறி
      நன்றிவர் வன்ைம என்னா நைகெயயி றிலங்க நக்கான். 193
      
1406 கடித்தனன் எயிறு ெசந்தீக் கானற்னன் கனன்று ைகயில்
      பிடித்திடு ேமரு வன்ன ெபருந்திறல் கைதய ெதான்றால்
      தடித்திடும் அகல மார்பத் தடவைர அகடு சாய
      அடித்தனன் தக்கன் உள்ளம் ெவருவர அ முன் வழீ்ந்தான். 20
      
1407 விட்டுமுன் வழீத ேலாடும் வரீருள் வரீத் தண்ணல்
      மட்டுறு கமலப் ேபாதில் வான்ெபருந் தவிசில் ைவகுஞ்
      சிட்டைன ேநாக்கி அன்னான் சிரத்திைட உருமுற் ெறன்னக்
      குட்டினன் ஒருதன் ைகயால் ேமல்வருங் குமர ேனேபால். 21
      
1408 தாக்குத ேலாடும் ஐயன் சரணிைடப் பணிவான் ேபால
      ேமக்குறு ெசன்னி ேசார வி ஞ்சனும் வழீ அன்னான்
      வாக்குறு ேதவி தன்ைன மற்றவர் தம்ைம வாளால்
      மூக்ெகாடு குயமுங் ெகாய்தான் இறுதிநாள் முதல்வன் ேபால்வான். 22
      
1409 ஏடுலாந் ெதாைடயல் வரீன் இத்திறம் இவைர முன்னஞ்
      சாடினான் அதுகண் டங்கட் சார்தரும் இைமேயார் யாரும்
      ஓடினார் உலந்தார் வழீ்ந்தார் ஔ�த்திடற் கிடேம ெதன்று
      ேதடினார் ஒருவர் இன்றிச் சிதறினார் கதறு கின்றார். 23
      (16. புகலிடம் - இருப்பிடம். ேபாய - ேபாயின.
      17. ேபைத - காளி. பித்தன் - சிவன். ஈேயன் - ெகாேடன்.
      19. ெதால் ஊழ் - பைழய ஊழ்விைன. இைசவினால் - ெதாடர்பால்.
      அது - வரீபத்திரன் கூறியைத. ஊம ன் - ஊைமகள் ேபால.
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      20. அ  முன் - திருமால் முன்பு. 21. விட்டு - விட்டுணு. கமலப்ேபாதில்...
      ...சிட்டன் - பிரமேதவன். ேமல்வரும் - பின்வரும்.
      குமரன் ேபால் - குமரக் கடவுள் ேபால்.
      22. அன்னான் வாக்குறு ேதவி - சரசுவதி.
      மற்றவர் - இலக்குமி முதலிேயார். குயம் - முைல.)

1410 ேவறு
      இன்னேதார் காைலயில் இ ந்து ேபாவேதார்
      ெமய்ந்நிைற மதியிைன வரீன் காணுறாத்
      தன்ெனாரு பதங்ெகாேட தள்ளி ெமல்ெலனச்
      சின்னம துறவுடல் ேதய்த்திட் டானேரா. 24
      
1411 அடித்ததங் ெகாடுமதி அதைனத் ேதய்த்தபின்
      விடுத்தனன் கதிரவன் ெவருவி ஓடலும்
      இடித்ெதனக் கவுளிைட எற்றி னானவன்
      உடுத்திரள் உதிர்ந்ெதன உகுப்பத் தந்தேம. 25
      
1412 எறித்தரு கதிரவன் எயிறு பார்மிைசத்
      ெதறித்திட உயிெராரீஇச் சிைதந்து வழீ்தலும்
      ெவறித்தரு பகெனனும் ெவய்ய வன்விழி
      பறித்தனன் தகுவேதார் ப சு நல்குவான். 26
      
1413 ெதாட்டலும் பகன்விழித் துைணைய இத்திறம்
      பட்டது ெத ந்துயிர் பலவும் ைபப்ைபய
      அட்டிடு கூற்றுவன் அலமந் ேதாடலும்
      ெவட்டினன் அவன்தைல வரீ வரீேன. 27
      
1414 மடிந்தனன் கூற்றுவ னாக வாசவன்
      உைடந்தனன் குயிெலன உருக்ெகாண் டும்ப ல்
      அைடந்தனன் அதுெபாழு தண்ணல் கண்ணுறஇீத்
      தடிந்தனன் வடீ்டினன் தடக்ைக வாளினால். 28
      
1415 அண்டர்ேகான் வழீ்தலும் அலமந் ேதாடிய
      திண்டிறல் அங்கிையத் திறல்காள் ேசவகன்
      கண்டனன் அங்கவன் கரத்ைத ஒல்ைலயில்
      துண்டம தாகேவ துணித்து வடீ்டினான். 29
      
1416 கறுத்திடு மிடறுைடக் கடவுட் ேடவைன
      மறுத்தவன் நல்கிய வரம்பில் உண்டியும்
      ெவறுத்திைல உண்டியால் என்று வரீனும்
      அறுத்தனன் எழுதிறத் தழலின் நாக்கேள. 30
      
1417 துள்ளிய நாெவாடுந் துணிந்த ைகெயாடுந்
      தள்ளுற வழீந்திடுந் தழலின் ேதவிைய
      வள்ளுகி ைரக்ெகாடு வலங்ெகாள் நாசிையக்
      கிள்ளினன் வாைகயால் கிளர்ெபாற் ேறாளினான். 31
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1418 அ துைணக் கின்னேதார் ஆைண ெசய்திடும்
      ஒருதனித் திறலினான் உம்பர் ேமெலழு
      நிருதிையக் கண்டனன் நிற்றி யாெலனாப்
      ெபாருதிறல் தண்டினால் புைடத்திட் டானேரா. 32
      (24. சின்னம் - சிைதவு. 25. கதிரவன் - சூ யன். கவுள் - கன்னம்.
      26. பகன் எனும் ெவய்யவன் - பகன் என்னும் மற்ெறாரு சூ யன்.
      28. நாகம் - சுவர்க்கம். உைடந்தனன் - மனம் உைடந்து.
      29. அங்கிைய - அக்கினி ேதவைன. ேசவகன் - வரீபத்திரன்.
      30. ஏழு திறந்து - ஏழு பகுதியிைன யுைடய.)
      
1419 வடீ்டினன் நிருதிைய வரீன் தன்ெபருந்
      தாட்டுைண வழீ்தலுந் தடிதல் ஓம்பினான்
      ஓட்டினன் ேபாதிெரன் றுைரத்துச் ெசல்ெநறி
      காட்டினன் உருத்திர கணத்தர்க் ெகன்பேவ. 33
      
1420 ஒழுக்குடன் உருத்திரர் ஒருங்கு ேபாதலும்
      எழுக்ெகாடு வருணைன எற்றிச் ெசங்ைகயின்
      மழுக்ெகாடு காலிைன மாய்த்து முத்தைலக்
      கழுக்ெகாடு தனதைனக் கடவுள் காதினான். 34
      
1421 எட்ெடனுந் திைசயிேனான் ஏங்கி ெவௗ�கிேய
      அட்டிடுங் ெகால்ெலன அஞ்சிப் ேபாற்றலுங்
      கிட்டி ைவதனன் ேகடு ெசய்திலன்
      விட்டனன் உருத்திரர் ேமவும் ெதால்ெநறி. 35
      
1422 தாணுவின் உருக்ெகாடு தருக்கு ேப னான்
      நாெணாடு ேபாதலும் நடுந டுங்கிேய
      ேசாணித புரத்திைற துண்ெணன் ேறாடுழி
      ேவணுவின் அவன்தைல வரீன் வடீ்டினான். 36
      
1423 மணனயர் சாைலயின் மகத்தின் ெதய்வதம்
      பிைணெயன ெவருக்ெகாடு ெபயர்ந்து ேபாதலுங்
      குணமிகு வ சிைல குனித்து வரீேனார்
      கைணெதாடுத் தவன்தைல களத்தில் வடீ்டினான். 37
      
1424 இ ந்திடு கின்றேதார் எச்சன் என்பவன்
      சிரந்துணி படுதலும் ெசய்ைக இவ்ெவலாம்
      அரந்ைதெயா ேடெத ந் தயன்தன் காதலன்
      விைரந்தவண் எழுந்தனன் ெவருக்ெகாள் சிந்ைதயான். 38
      

1425 விட்டனன் திண்ைமைய ெவய்ய ேதார்வைலப்
      பட்டெதார் பிைணெயனப் பைதக்குஞ் சிந்ைதயான்
      மட்டிட அ யஇம் மகமும் என்முனங்
      ெகட்டிடு ேமாெவனா இைவகி ளத்தினான். 39
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1426 ஊறகல் நான்முகத் ெதாருவன் வாய்ைமயால்
      கூறிய உணர்விைனக் குறித்து ேநாற்றியான்
      ஆரணி ெசஞ்சைட அமலன் தந்திட
      வறீகல் வளம்பல ெவய்தி ேனனேரா. 40
      
1427 ெபருவள நல்கிய பிராைனச் சிந்ைதயிற்
      கருதுதல் ெசய்திலன் கசிந்து ேபாற்றிலன்
      திருவிைட மயங்கினன் சிைவைய நல்கிேய
      மருகெனன் றவைனயான் மன்ற எள்ளிேனன். 41
      (33. ெசல்ெநறி - ேபாம் வழி. 34. எழு - எழுவாயுதம்.
      காலிைன - வாயு ேதவைன. தனதைன - குேபரைன.
      35. எட்ெடனும் திைசயிேனான் - ஈசானன்.
      36. ேவணுவின் - பாட்பைடயினால். 
      37. பிைணஎன - மான் வடிவங் ெகாண்டு.
      38. எச்சன் - யாகத்தின் அதி ேதவைத. 39. மட்டிட - அளவிடுதற்கு.
      40. ஊறு அகல் - குற்றம் அற்ற. ஈறு அகல் - எல்ைலயற்ற.
      41. மன்ற - மிகவும். எண்ணிேனன் - இகழ்ந்ேதன்.)
      
1428 ேவதநூல் விதிமுைற விமலற் கீந்திடும்
      ஆதியாம் அவிதைன அளிக்ெகா ணாெதனத்
      தாைதேயான் ேவள்வியில் தடுத்தி யானுமிவ்
      ேவதமாம் மகந்தைன இயற்றி ேனனேரா. 42
      
1429 தந்ைதெசால் லாெமனுந் ததீசி வாய்ைமைய
      நிந்தைன ெசய்தனன் நீடு ேவள்வியில்
      வந்தெவண் மகள்தைன மறுத்துக் கண்ணுதல்
      முந்ைதைய இகழ்ந்தனன் முடிவ ேதார்கிேலன். 43
      
1430 அன்றியும் வரீன்நின் றவிைய ஈதியால்
      என்றலும் அவன்தன ெதண்ணம் ேநாக்கியும்
      நன்ெறன ஈந்திலன் மைறயும் நாடிேலன்
      ெபான்றிட வந்தெகால் இைனய புந்திேய. 44
      
1431 அல்லியங் கமலேமல் அண்ணல் ஆதியாச்
      ெசால்லிய வானவர் ெதாைகக்கு ேநாற்றிட
      வல்லபண் ணவர்க்கும்ேவ தியர்க்கும் மற்றவர்
      எல்லவர் தமக்குேமார் இறுதி ேதடிேனன். 45
      
1432 துதிதரு மைறப்ெபாருள் துணிபு நாடியும்
      நதிமுடி அமலைன நன்று நிந்தியா
      இதுெபாழு திறப்பதற் ேகது வாயிேனன்
      விதிவழி புந்தியும் ேமவு ேமெகாலாம். 46
      
1433 எனத்தகு ப ெசலாம் இைனந்து தன்னுைட
      மனத்ெதாடு கூறிேய மாளும் எல்ைலயில்
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      நிைனத்தறி வின்ைமைய நிகழ்த்தின் ஆவெதன்
      இனிச்ெசய ெலன்ெனன எண்ணி நாடினான். 47
      
1434 பாடுறு சாரதர் பரப்பும் ேவள்வியின்
      ஊடுறு வரீன துரமுஞ் சீற்றமுஞ்
      சாடுறு பத்திைர தகவுங் கண்ணுறஇீ
      ஓடுவ த ெதன உன்னி யுன்னிேமல். 48
      
1435 ெசன்றேதார் உயிெராடு சிைதந்த ேதவர்ேபால்
      பின்றுவன் என்னினும் பிைழப்ப தில்ைலயால்
      வன்றிறல் வரீன்முன் வன்ைம யாளர்ேபால்
      நின்றிடல் துணிெபனத் தக்கன் நிற்பேவ. 43
      (42. இவ்ேவதமாம் - இந்தத் துன்பத்திற்கு ய.
      45. ஓர் இறுதி - ஒரு அழிவுக் காலத்திைன.
      46. நிந்தியா - நிந்தித்து. 48. சாடுஉறு - ெகாைலபு கின்ற.) 43
      
1436 ேவறு
      கண்டு மற்றது வரீபத் திரெனனுங் கடவுள்
      ெகாண்ட சீற்றெமா ேடகிேய தக்கைனக் குறுகி
      அண்ட ேராடுநீ ஈசைன இகழ்ந்தைன அதனால்
      தண்ட மீெதன வாள்ெகாேட அவன்தைல தடிந்தான். 50
      
1437 அற்ற ேதார்ெசன்னி வழீுமுன் இைறவன்அங் ைகயினால்
      பற்றி ஆயிைட அலமரும் பாவகற் பாராத்
      திற்றி ஈெதனக் ெகாடுத்தனன் ெகாடுத்தலுஞ் ெசந்தீ
      மற்ெறார் மாத்திைரல் ேபாதினில் மிைசந்தது மன்ேனா. 51
      
1438 ெமல்ல ேவெய  யத்தைல நுகர்தலும் ேவத
      வல்லி யாதியாந் துைணவியர் தக்கன்மா மகளிர்
      சில்லி ருங்குழல் தாழ்வரச் ெசங்கரங் குைலத்ேத
      ஒல்ைல யத்திறங் கண்டனர் புலம்பிவந் துற்றார். 52
      
1439 அந்த ேவைலயின் மைறக்ெகாடி தன்ைனமுன் னணுகி
      முந்தி வார்குைழ இறுத்தனன் ஏைனயர் முடியுந்
      தந்த நங்ைகயர் ெசன்னியும் வாள்ெகாடு தடிந்து
      கந்து கங்கள்ேபால் அடித்தனள் பத்திர காளி. 53
      
1440 காளி யாம்ெபயர்த் தைலவியுங் கருதலர் ெதாைகக்ேகார்
      ஆளி யாகிய வரீனும் ஏைனஅண் டர்கைளக்
      ேகளி ராகிய முனிவைரத் தனித்தனி கிைடத்துத்
      தாளில் ஆர்ப்பினில் தடக்ைகயில் பைடகளில் தடிந்தார். 54
      

1441 மருத்தும் ஊழியில் அங்கியும் உற்ெறன மாதும்
      உருத்தி ரப்ெபரு மூர்த்தியும் வந்ெதன உயர்சீர்
      த த்த வரீனும் பத்திர காளியுந் தக்கன்
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      திருத்தும் ேவளவிையத் ெதாைலத்தனர் தனித்தனி ெத ந்ேத. 55
      
1442 அண்ணல் தன்ைமயுந் ேதவிதன் நிைலைமயும் அயரும்
      விண்ணு ேளார்சிலர் ேநாக்கிேய யாங்கணும் விரவி
      அண்ணு கின்றனர் யாைரயுந் ெதாைலக்குநர் அம்மா
      எண்ணி லார்ெகாலாம் வரீனும் இைறவியும் என்றார். 56
      
1443 இற்ெற லாம்நிகழ் ேவைலயில் வரீன திைசயால்
      சுற்று தாைனயர் இத்திறம் ேநாக்கிேய சூழ்ந்த
      ெபாற்ைற ேபாலுயர் காப்பிைன வடீ்டியுள் புகுந்து
      ெசற்ற ேமாடுெசன் றார்த்தனர் வானுேளார் தியங்க. 57
      
1444 சூர்த்த ேநாக்குைடப் பூதருங் காளிகள் ெதாைகயும்
      ஆர்த்த காைலயின் முனிவருந் ேதவரும் அயர்ந்து
      பார்த்த பார்த்தேதார் திைசெதாறும் இ தலும் படிையப்
      ேபார்த்த வார்கட லாெமன வைளந்தடல் பு ய. 
      (50. தண்டம் - தண்டைன. 51. அலமரும் - சுழலுகின்ற.
      பாவகன் - அக்கினி. ஈது திற்றி - இதைனத் தின்னுவாய்.
      52. சில் - தைலயில் அணியும் ஓர் ஆபரணம்.
      53. வார்குைழ - நீண்ட காதிைன. கந்துகம் - பந்து.
      54. ஆளி - சிங்கம். ேகளிர் - சுற்றத்தினர்.
      57. காப்பிைன வடீ்டி - மதிலிைன இடித்து. 58. சூர்த்த - அச்சம் தரும்.) 58
      
1445 ேவறு
      தியக்குற்றனர் ெவருளுற்றனர் திடுக்கிட்டனர் ெதருள்ேபாய்த்
      துயக்குற்றனர் பிறக்குற்றனர் ெதாைலவுற்றனர் ெமலியா
      மயக்குற்றனர் கலக்குற்றனர் மறுக்குற்றனர் மனேமல்
      உயக்குற்றனர் இைமேயார்களும் உயர்மாமுனி வரரும். 59
      
1446 அளிக்கின்றனர் தைமத்தம்முைன அருண்மக்கைள மைனையக்
      களிக்கின்றெதா ைளேயார்தைமச் சுற்றந்தைனக் கருதி
      விளிக்கின்றனர் பைதக்கின்றனர் ெவருக்ெகாண்டனர் பிணத்தூ
      ெடாளிக்கின்றனர் அவன்ேவள்வியில் உைறகுற்றெதார் மைறேயார். 60
      
1447 அலக்கட்படும் இைமேயார்களும் அருமாமுனி வரரும்
      நிலக்கட்படு மைறேயார்களும் ெநடுநீர்க்கட லாகக்
      கலக்குற்றனர் வைரயாெமனக் கரத்தாற்புைடத் துதிர்த்தார்
      உலக்கிற்றிர ளாகச்சினத் துயர்மால்க  ஒத்ேத. 61
      
1448 முடிக்குந்திறல் ெபருங்ேகாள  முழங்கிற்ெறன முரணால்
      இடிக்கின்றனர் கைலமாெனன இைமேயார்தைம விைரவில்
      பிடிக்கின்றனர் அடிக்கின்றனர் பிறழ்பற்ெகாடு சிரத்ைதக்
      கடிக்கின்றனர் ஒடிக்கின்றனர் களத்ைதப்ெபாரு களத்தில். 62
      
1449 முறிக்கின்றனர் தடந்ேதாள்கைள முழுெவன்புடன் உடலங்
      கறிக்கின்றனர் அடிநாவிைனக் கைளகின்றனர் விழிையப்
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      பறிக்கின்றனர் மிதிக்கின்றனர் படுக்கின்றனர் சங்கங்
      குறிக்கின்றனர் குடிக்கின்றனர் குருதிப்புனல் தைனேய. 63
      
1450 எடுக்கின்றனர் பிளக்கின்றனர் எறிகின்றர் எதிர்ேபாய்த்
      தடுக்கின்றனர் உைதக்கின்றறர் தடந்தாள்ெகாடு துைகத்துப்
      படுக்கின்றனர் தைலசிந்திடப் பைடயாைவயுந் ெதாைடயா
      விடுக்கின்றனர் மடுக்கின்றனர் மிகுமூனிைனப் பகுவாய். 64
      
1451 ெந க்கின்றனர் சிலர்ெசன்னிைய ெநடுந்தாள்ெகாடு மிதியா
      உ க்கின்றனர் சிலர்யாக்ைகைய ஒருசிற்சிலர் ெமய்ைய
      எ க்கின்றனர் மகத்தீயிைட இழுதார்கடத் திட்ேட
      ெபா க்கின்றனர் க க்கின்றனர் புைகக்கின்றனர் அம்மா. 65
      
1452 அகழ்கின்றனர் சிலமார்பிைன அவர்தங்குடர் சூடி
      மகிழ்கின்றனர் நைகக்கின்றனர் மதர்க்கின்றனர் சிவைனப்
      புகழ்கின்றனர் படுகின்றெதார் புலேவார்தைமக் காணா
      இகழ்கின்றனர் எறிந்ேதபைட ஏற்கின்றனர் அன்ேற. 66
      
1453 கரக்கின்றெதார் முனிேவர்கைளக் கண்ேடெதாடர்ந் ேதாடித்
      துரக்கின்றனர் பிடிக்கின்றனர் துடிக்கும்படி படிேமல்
      திரக்குன்றுெகா டைரக்கின்றனர் ெதழிக்கின்றனர் சிலவூன்
      இரக்கின்றெதார் கழுகின்ெறாைகக் கீகின்றனர் மாேதா. 
      (61. அலக்கண் - துன்பம். 62. ெபருங் ேகாள  - ெபருஞ் சிங்கம்.
      களத்ைத - கழுத்ைத. ௬௩. கறிக்கின்றனர் - ெமல்லுகின்றனர்.
      சங்கங் குறிக்கின்றனர் - ெவற்றிச் சங்கு ஊதுகின்றனர்.
      67. ெதழிக்கின்றனர் - ேபெராலி ெசய்கின்றனர்.) 67
      
1454 ெநய்யுண்டனர் ததியுண்டனர் பாலுண்டனர் நீடுந்
      துய்யுண்டனர் இைமேயார்கடந் ெதாைகக்காெமன உய்க்கும்
      ஐயுண்டெதார் அவியுண்டனர் மகேவள்வியில் வந்ேத
      ைநயுண்டவர் உயிர்ெகாண்டிடு நாளுண்டவ ெரல்லாம். 68
      
1455 உலகத்துக்கைட அனைலக்கடல் உவர்நீர்தணித் ெதனேவ
      மகத்தில்தி  விதேவதியில் ைவகுங்கனல் அதைன
      மிகத்துப்புர வுளெதன்றுெகால் வியப்பார்தம துயி ன்
      அகத்துப்புனல் விடுத்ேதவிைரந் தவித்தார்மகம் அழித்தார். 69
      
1456 தைடக்ெகாண்டெதார் சிைறேதாறுள சாைலக்கத ெவல்லாம்
      அைடக்கின்றனர் தழலிட்டனர் அவணுற்றவர் தம்ைமத்
      துைடக்கின்றனர் கலசத்ெதாடு ெதாடர்கும்பமும் விைரவால்
      உைடக்கின்றனர் தகர்க்கின்றனர் உதிர்க்கின்றனர் உடுைவ. 70
      

1457 தவக்ககண்டகத் ெதாைகயார்த்திடத் தனிமாமகத் தறியில்
      துவக்குண்டய ரணிேமதகு துகடீர்பசு நிைரைய
      அவிழ்க்கின்றனர் சிலர்கங்ைகயின் அைலயிற்ெசல விடுவார்
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      திவக்கும்படி வாேனாச்சினர் சிலெவற்றினர் பைடயின். 71
      
1458 பங்கங்கள் படச்ெசய்திடு பதகன்மகந் தனிற்ேபாய்க்
      கங்கங்கைள முறிக்கின்றனர் கவின்ேசரா மகளிர்
      அங்கங்கைளக் கறிக்கின்றனர் அறுக்கின்றனர் அதைன
      எங்ெகங்கணும் உமிழ்கின்றனர் எறிகின்றனர் எவரும். 72
      
1459 படுகின்றவர் வருமூர்தியும் படர்மானமுந் ேதருஞ்
      சுடுகின்றனர் அவர்ெகாண்டிடு ெதாைலவில்பைடக் கலமும்
      இடுகுண்டல முடிகண்டிைக எைவயுந்தழல் இட்ேட
      கடுகின்றுக ளாகப்ெபாடி கண்டார்திறல் ெகாண்டார். 73
      
1460 அடிக்ெகாண்டெதார் மகச்சாைலயுள் அமர்ேவதிைய அடியால்
      இடிக்கின்றனர் ெபாடிக்கின்றனர் இருந்ேதாரணத் ெதாைகைய
      ஒடிக்கின்றனர் ெபருந்தீயிைன உமிழ்கின்றனர் களிப்பால்
      நடிக்கின்றனர் இைசக்கின்றனர் நமனச்சுறுந் திறத்ேதார். 74
      
1461 தருமத்திைன அடுகின்றெதார் தக்கன்றனக் குறவா
      மருமக்கைளப் பிடிக்கின்றனர் வாயாற்புகல் ஒண்ணாக்
      கருமத்திைனப் பு கின்றனர் கரத்தாலவர் உரத்ேத
      உருமுற்ெறனப் புைடக்கின்றனர் உமிழ்வித்தனர் அவிேய.
      (68. ததி - தயிர். துய் - ேசாறு.
      69. உகத்துக் கைட அனல் - ஊழிக் காலத்துப் பிரளயாக்கினி.
      தி வித ேவதி - மூவைக ேவதிைக. உயிர் - இங்கு ஆண் குறி.
      அகத்துப்புனல் - இங்குச் சிறுநீர். ௭0. உடுைவ - ஆடுகைள.
      71. தவக்கண்டகத்ெதாைக ஆர்த்திட - மிகவும் கழுத்தில் கண்ணுள்ள
      மணிகள் ஒலிக்கவும்; (யாகத்திற்கு ய ஆடுகளின் கழுத்தில் உணவுக்காக,
      காைர முதலிய முட்ெசடிகைளக் கட்டுதல் மரபு ஆதலின், ஆடுகளுக்குத்)
      தவத்திற்கு ய காைர முட்ெசடிகைள உண்பிக்க. தவக்கண்டகத் ெதாைக
      ஆர்த்திட்ட - மந்திர ெசபம் ெசய்தலாகிய தவத்துடன் ேதாயலிடப்பட்ட
      வாளாயுதத்தல் அறுத்தற்கு. கண்டகம் - வாள். மகத்தறி - யூபஸ்தம்பம்.
      பசு என்றது யாகத்திற்கு ய ஆடுகைள. 72. பங்கம் - இழிவு.
      பதகன் - கீழ்மகன்; தக்கன். கங்கம் - பருந்து.) 75
      
1462 தறிக்கின்றனர் சிலேதவைரத் தைலமாமயிர் முழுதும்
      பறிக்கின்றனர் சிலேதவைரப் பாசங்ெகாடு தறியில்
      ெசறிக்கின்றனர் சிலேதவைரச் ெசந்தீயிைட வதக்கிக்
      ெகாறிக்கின்றனர் சிலேதவைரக் ெகாைலெசய்திடுங் ெகாடிேயார். 76
      
1463 நாற்றிக்கினும் எறிகின்றனர் சிலர்தங்கைள நல்லூன்
      ேசற்றுத்தைலப் புைதக்கின்றனர் சிலர்தங்கைளச் ெசந்நீர்
      ஆற்றுக்கிைட விடுக்கின்றனர் சிலர்தங்கைள அண்டப்
      பாற்றுக்கிைர இடுகின்றனர் சிலர்தங்கைளப் பலரும். 77
      
1464 இைடந்தாைரயும் விழுந்தாைரயும் எழுந்தாைரயும் எதிேர
      நடந்தாைரயும் இ ந்தாைரயும் நைகயுற்றிட இறந்ேத
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      கிடந்தாைரயும் இருந்தாைரயுங கிளர்ந்தாைரயும் விண்ேமல்
      படர்ந்தாைரயும் அவர்க்ேகற்றெதார் பலதண்டமும் பு ந்தார். 78
      
1465 உலக்குற்றிடு மகங்கண்டழு துளம்ெநாந்தனர் தளரா
      மலக்குற்றிடும் அணங்ேகார்தைம வலிேதபிடித் தீர்த்துத்
      தலக்கட்படு மலர்ப்ெபாய்ைகையத் தனிமால்க  முனிவால்
      கலக்கிற்ெறனப் புணர்கின்றனர் கணநாத ல் சிலேர. 79
      
1466 குட்ெடன்பதும் பிளெவன்பதும் ெகால்ெலன்பதும் கடிேத
      ெவட்ெடன்பதும் குத்ெதன்பதும் உ ெயன்பதும் விைரவில்
      கட்ெடன்பதும் அடிெயன்பதும் உைரெயன்பதும் களத்ேத
      எட்ெடன்பெதார் திைசெயங்கணும் எவரும்புகல் வனேவ. 80
      
1467 ைகயற்றனர் ெசவியற்றனர் காலற்றனர் காமர்
      ெமய்யற்றனர் நாவற்றனர் விழியற்றனர் மிகவும்
      ைமயுற்றிடு களமற்றனர் அல்லாமலர் அயன்ேசய்
      ெசய்யுற்றிடு மகத்ேதார்களில் சிைரவற்றவர் இைலேய. 81
      
1468 ேவறு
      இத்திறம் யாைரயும் ஏந்தல் தாைனயும்
      பத்திைர ேசைனயும் பரவித் தண்டியா
      ெமத்துறும் அைளெகழு ேவைல யில்பல
      மத்துறு கின்ெறன மகத்ைத வடீ்டேவ. 82
      
1469 ெசழுந்திரு வுரத்திைட ெதருமந் துற்றிடத்
      ெதாழுந்திறல் ப சனந் ெதாைலய மாயவன்
      அழுந்திடு கவெலாடும் அயர்வு யிர்த்தவண்
      எழுந்தனன் மகம்படும் இறப்பு ேநாக்கினான். 83
      
1470 திருத்தகும் ேவள்விையச் சிைதவின் றாகயான்
      அருத்தியிற் காத்ததும் அழகி தாெலனாக்
      கருத்திைட உன்னினன் கண்ணன் ெவௗ�கிேய
      உருத்தனன் மானநின் றுளத்ைத ஈரேவ.
      (76. தறித்தல் - ெவட்டுதல். பாசம் - கயிறு. தறி - தூண்.
      77. பாற்று - பாறு - பருந்து. 78. மலக்கு - கலக்கம்.
      அணங்கு - ேதவமாதர். ௮௨. ஏந்தல் - வரீபத்திரன்.
      83. ெசழுந்திரு - இலக்குமி. உரம் - மார்பு.
      84. திருத்தகும் - ெசல்வமிகுந்த. கண்ணன் - திருமால்.) 84
      
1471 பரமைன இகழ்ந்திடு பான்ைம ேயார்க்கிது
      வருவது முைறெயன மனத்துட் ெகாண்டிலன்
      ெதருமரு முணர்வினன் திறல்ெகாள் வரீன்ேமல்
      ெபாருவது கருதினன் ெபாருவில் ஆழியான். 85
      
1472 உன்னினன் கருடைன உைடந்த தாதலுந்
      தன்னுறு சீற்றமாந் தழைல ஆங்ெகாரு
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      ெபான்னிருஞ் சிைறயபுள் ளரசன் ஆக்கலும்
      அன்னது வணங்கிேய அ முன் நின்றேத. 86
      
1473 நிற்றலும் அதன்ைகயின் நீல ேமனியான்
      ெபாற்றடந் தாள்ைவயாப் ெபாருக்ெகன் ேறறிேய
      பற்றினன் ஐம்ெபரும் பைடயும் ேவள்வியுள்
      முற்றுறு பூதர்ேமல் முனிவுற் ேறகினான். 87
      
1474 எடுத்தனன் சங்கிைன இலங்கு ெசந்துவர்
      அடுத்திடு பவளவாய் ஆரச் ேசர்த்திேய
      படுத்தனன் ேபெராலி பரைவத் ெதண்டிைரத்
      தடக்கட லுைடந்திடு தன்ைம ேபாலேவ. 88
      
1475 மீச்ெசலும் அமரர்கள் பு ந்த ேவள்வியந்
      தீச்சிைக உதவிய சிைலைய வாங்கிேய
      தாச்ெசலும் வசிெகழு சரங்கள் எண்ணில
      ஓச்சினன் வரீன துரவுத் தாைனேமல். 89
      
1476 காளிகள் ெதாைககளுங் கழுதின் ஈட்டமுங்
      கூளிகள் ெதாைககளுங் குழுமி ேயற்ெறழஇீ
      வாளிகள் ெதாைகெசாரீஇ மாயற் சூழ்வுறா
      நீளிகல் பு ந்தனர் நிக ல் வன்ைமயார். 90
      
1477 தண்டுள வலங்கலந் தடம்ெபாற் ேறாளுைட
      அண்டனுந் தன்பைட அைனத்து ேநர்ெகாடு
      மண்டமர் பு தைல மற்ற எல்ைலயில்
      கண்டனன் நைகத்தனன் கடவுள் வரீேன. 91
      
1473 ெவருவரும் ெபருந்திறல் வரீன் தண்டுழாய்
      அ ெயாடு ேபார்ெசய ஆதி நாயகன்
      திைரகடல் உலகமுற் சிறிது தாெனன
      ஒருெபருந் ேத ைன உய்த்திட் டானேரா.
      (85. ஆழியான் - திருமால். ஆழியான் மனத்துட் ெகாண்டிலன் என்க.
      86. உைடந்தது - வரீபத்திரனுக்குப் பயந்து ஓடியது. புள்ளரசன் - கருடன்.
      அ  - திருமால். 89. தீச்சிைக - யாகாக்கினி. சிைல - வில்.
      தாச் ெசலும் - தாவிச் ெசல்லுகின்ற. வசி - வன்ைம.
      90. கழுது - ேபய். ெசாரீஇ - விடுத்து.
      92. ஆதிநாயகன் - சிவெபருமான்.) 92
      
1479 பாயிரந் தாெனனப் பகரும் ேவதமா
      மாயிரம் புரவிகள் அளப்பில் ேகதனங்
      காயிரும் பைடகள்மீக் கலந்த தாகிய
      மாயிருந் ேதரவண் வல்ைல வந்தேத. 93
      
1480 ேதரவண் வருதலுந் திறல்ெகாள் வரீனால்
      பா ைட வழீ்ந்தயர் பங்க யாசனன்
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      ஆருயிர் ெபற்ெறன அறிவு ெபற்ெறழஇீ
      ேநரறு மகம்படு நிகழ்ச்சி ேநாக்கினான். 94
      
1481 அ ெபாரு நிைலைமயும் ஆடல் வரீன
      துருெகழு ெசற்றமும் உம்பர் தன்னிைட
      இர தம்வந் திட்டதும் யாவும் ேநாக்கிேய
      கருதினன் யானுயுங் கால மீெதனா. 95
      
1482 விண்ணிழி ேத ைட விைரவில் நான்முகன்
      நண்ணினன் வலவனின் நைகமுட் ேகால்ெகாடு
      துண்ெணன நடத்திேய ெதாழுது வரீனாம்
      புண்ணியன் தனக்கிது புகறல் ேமயினான். 96
      
1483 நீறணி பவளெமய் நிமலன் நிற்கிேதார்
      வறீணி ேதர்தைன விைரவில் உய்த்தனன்
      ேதறலர் தைமயடுந் திறல்ெகாள் வரீநீ
      ஏறுதி துைணவிேயா ெடன்று ேபாற்றினான். 97
      
1484 ேபாற்றினன் இரத்தலும் ெபாருவில் ேவதன்ேமல்
      சீற்றமுள் ளதிெலாரு சிறிது நீங்கிேய
      ஆற்றல்ெகாள் வரீன்எம் மன்ைன தன்னுடன்
      ஏற்றெமா டதன்மிைச இைமப்பின் ேமவினான். 98
      
1485 ேமவிய காைலயில் ெவலற்க ருந்திறல்
      ேசவக அடியேனன் திறத்ைதக் காண்ெகனத்
      தாவகல் ேத ைனத் தண்டு ழாய்முடிக்
      காவலன் முன்னுறக் கடாவி உய்ப்பேவ. 99
      
1486 வரனுறு நான்முக வலவன் உய்த்திடு
      திருமணித் ேதர்மிைசத் திகழ்ந்த வரீன்முன்
      ஒருதனி ைவயேமல் உம்பர்க் காகேவ
      புரமட வருவேதார் புரா  ேபான்றனன். 100
      
1487 எல்ைலயில் ெபருந்திறல் இைறவன் ஏறுேதர்
      அல்லியங் கமலேமல் அண்ணல் உய்த்திடச்
      ெசால்லருந் தாைனயின் ெதாைகைய நீக்கிேய
      வல்ைலெசன் றிறுத்ததம் மாயன் முன்னேர. 
      (93. ேகதனம் - ெகாடி. 95. உம்பர் தன்னிைட - ஆகாயத்தில்.
      97. ேபாற்றினான் - (பிரமன்) வணங்கினான்.
      98. ஏற்றெமாடு - கவுரவத்துடன்.
      99. தாஅகல் - குதிைரகைள மிகுதியாகப் பூட்டிய.
      தா - பாய்தல்; குதிைர : ஆகுெபயர். 100. வலவன் - சாரதி.
      புரா  - சிவெபருமான். ௧0௧. அல்லி - அகவிதழ்.) 101
      
1488 பாருல களவினும் பரந்த ைபம்ெபானந்
      ேதரவண் எதிர்தலுந் திருவு லாவிய
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      காருறழ் ேமனியங் கண்ணன் கண்ணுதல்
      வரீைன ேநாக்கிேயார் ெமாழிவி ளம்பினான். 102
      
1489 ேவறு
      ெதழித்த வார்புனற் கங்ைகயஞ் சைடமுடிச் சிவைனப்
      பழித்த தக்கைன அடுவதல் லாலவன் பாலில்
      இழுக்கில் ேதவைர அடுவெதன் ேவள்விைய எல்லாம்
      அழித்த ெதன்ைனநீ புகலுதி யாெலன அைறந்தான். 103
      
1490 பாடல் சான்றிடு மாலிது புகறலும் பலரும்
      நாடு ெதால்புகழ வரீன்நன் றிதுெவன நைகயா
      ஈடு ேசர்இமில் ஏற்றுடன் வயப்புலி ேயெறான்
      றாடல் ெசய்தல்ேபால் ஒருெமாழி உைரத்தனன் அன்ேற. 104
      
1491 எல்ைல இல்லேதார் பரமைன இகழ்ந்தவன் இயற்றும்
      மல்லல் ேவள்வியில் அவிநுகர்ந் ேதார்க்ெகலாம் மைறமுன்
      ெசால்லுந் தண்டேம பு ந்தனன் நின்ைனயுந் ெதாைலப்பாம்
      வல்ைல ேயல்அது காத்திெயன் றனன்உைம ைமந்தன். 105
      
1492 வரீன் இங்கிது புகறலுஞ் ெசங்கண்மால் ெவகுண்டு
      பார ெவஞ்சிைல குனித்தனன் நாெணாலி படுத்தி
      யாரும் விண்முகில் ஒன்றுதன் வில்ெலாடும் அப்பு
      மா  ெபய்ெதனப் பகழியால் பூதைர மைறத்தான். 106
      
1493 கணங்கள் தம்மிைச மால்சரம் ெபாழிதலுங் காணூஉ
      அணங்கு தன்ெனாடு நைகெசய்து வரீனாம் அமலன்
      பணங்ெகாள் ப�றைலப் பன்னகக் கிைறவனாற் பைடத்த
      குணங்ெகாள் ேமருேவ அன்னேதார் ெபருஞ்சிைல குனித்தான். 107
      
1494 ெசற்ற மீக்ெகாள ஐயன்வில் வாங்கினன் சிறிேத
      பற்றி நாெணாலி எடுத்தலும் ஒடுங்கின பரைவ
      ெபாற்ைற யாைவயுங் கீண்டன துளங்கின புவனம்
      இற்ைற ைவகேலா இறுதிெயன் றயர்ந்தனர் எவரும். 108
      
1495 ேகாளி லாகிய புற்றிைட ஓரராக் குறுகி
      மீளில் ெவஞ்சினக் குழவிெகாண் ேடகலின் வரீன்
      ேதாளில் வாங்கிய சிைலயினில் தூணியில் துைதந்த
      வாளி வாங்கியுய்த் ெதாருதனி மாயைன மைறத்தான். 109
      
1496 ெசங்க ணான்தைன மைறத்தபின் மற்றவன் ெசலுத்துந்
      துங்க ெவங்கைண யாைவயும் ெபாடிபடத் ெதாைலப்ப
      அங்ெகா ராயிரம் பகழிைய ஐெதனப் பூட்டி
      எங்கள் நாயகன் திருமணிப் புயத்தின்ேநர் எய்தான். 110
      
1497 எய்யும் ெவங்கைண யாைவயும் வரீருள் இைறயாம்
      ஐயன் ஆசுகம் ஆயிரம் ஓச்சினன் அகற்றி
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      ஒய்ெய னக்க  ேயான்நுதல் மீமிைச ஒருதன்
      ெவய்ய ெபாத்திரம் ஏவினன் அவனுளம் ெவருவ. 111
      
1497 ஏவு ெதால்கைண மாயவன் நுதலிைட இைமப்பின்
      ேமவு கின்றுழி அைனயவன் தளர்தலும் வரீன்
      வாவு ேதர்மிைச ஊன்றினன் சிைலையவார் கைணயுந்
      தூவு கின்றிலன் மாலிடர் நீங்குறுந் துைணயும். 112
      
1497 இன்னல் அத்துைண யகன்றுமால் எதிர்தலும் எமது
      மன்னும் ேநர்ந்தனன் இருவரும் வ சிைல வைளயாப்
      ெபான்னின் வாளிகள் ெபாழிந்தனர் முைறமுைற ெபாருதார்
      அன்ன பான்ைமயர் ெசய்தேபார் யாவேர அைறவார். 113
      
1497 மாறு ெகாண்டேபார் இவ்வைக பு தலும் வயத்தால்
      வறீு ெகாண்டுயர் முக்கணான் ெவய்யதீ வடைவக்
      கூறு ெகாண்டேதார் பைடயிைன ஓச்சலுங் குவட்டில்
      ஏறு ெகாண்டைல அைனயவன் உரத்தில்எய் தியேத. 114
      
1501 எய்து காைலயில் உளம்பைத பைதத்திட இரங்கி
      ெவய்து யிர்ப்புடன் உணர்ெவாரீஇ உளம்நனி ெமலிந்து
      ெநாய்தின் ைமயைல நீங்கலும் முகுந்தைன ேநாக்கிச்
      ெசய்தி ேபாெரன உைரத்தனன் சரபமாந் திறேலான். 115
      
1502 ெமய்வ தத்திைன யாவர்க்கும் விைரவினில் இைழக்குந்
      ெதய்வ தப்பைட முழுவதுஞ் ெசங்கண்மால் ெசலுத்த
      அவ்வ ைனத்ைதயும் அைனயஅப் பைடகளால் அகற்றிக்
      கவ்ைவ முற்றினன் நுதல்விழி அளித்திடுங் கடவுள். 116
      
1503 ேவறு
      ேதன்றிகழ் பங்கயத் திருவின் நாயகத்
      ேதான்றல்தன் பைடக்கலந் தூண்ட எங்கணுஞ்
      சான்ெறன நின்றவன் தனயன் வரீமாம்
      வான்திகழ் பைடெதாடா வல்ைல மாற்றேவ. 117
      
1504 ெபாருகைண அளப்பில ெபாழிய மாற்றிேயார்
      சரமது ெசலுத்திமால் சார்ங்கம் ஒன்ைறயும்
      இருதுணி படுத்தினன் இைறவன் ைமந்தேன. 
      114. ெகாண்டைல அைனயவன் - திருமால்.
      115. சரபமாம் திறேலான் - வரீபத்திரன்.
      சரபம் - எண் கால்கைளயுைடய ஒரு பறைவ.
      116. ெமய்வதம் - உடல் அழிவு. கவ்ைவ - அட்டகாசம்;
      ேபெராலியுமாம். ௧௧௮. சார்ங்கம் - சாரங்கம் - வில்;
      இது திருமால் வில்.) 118
      
1505 பின்னுமத் துைணதனில் ெபருந்தி றற்ெபயர்
      முன்னவன் இருகைண முைறயின் ஓச்சிேய
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      பன்னக மிைசத்துயில் பகவன் ஊர்திதன்
      ெபான்னிருஞ் சிைறயிைனப் புவியில் வடீ்டினான். 119
      
1506 ஆயேதார் அைமதியில் ஆழி யங்ைகயான்
      மாயவன் ஆதலின் வரம்பில் கண்ணைர
      ேமயின காதலின் விதிப்ப வரீன்முன்
      பாயிருள் முகிெலனப் பரம்பி னாரேரா. 120
      
1507 அங்கவர் யாைரயும் அமலன் ெவய்யகட்
      ெபாங்கழல் ெகாளுவிநுண் ெபாடிய தாக்கலும்
      பங்கய விழியினான் பரமன் அன்றருள்
      ெசங்ைகயில் ஆழிையச் ெசல்ெகன் ேறவினான். 121
      
1508 விடுத்தேதார் திகி ைய வரீன் அங்ைகயால்
      பிடித்தவண் விழுங்கினன் ெபயர்த்து மாயவன்
      எடுத்திடு கைதயிைன எறிய அன்னது
      தடுத்தனன் தனதுைகத் தடம்ெபாற் றண்டினால். 122
      
1509 ேவறு
      சங்கார் ெசங்ைகப் புங்கவன் ஏவுந் தண்டம்ேபாய்
      மங்கா அங்கண் வழீ்வது காணா வாள்வாங்கிப்
      ெபாங்கா நின்ேற உய்த்திட எய்தும் ெபாழுதின்கண்
      உங்கா ரஞ்ெசய் திட்டனன் அம்மா உைமைமந்தன். 123
      
1510 ஒய்ெயன் ைறயன் சீற்றெமா டங்கண் உங்காரஞ்
      ெசய்யுங் காலத் ேதாவியம் என்னச் ெசயனஙீ்கிக்
      ைகயும் வாளு மாய்அவண் நின்றான் கடலூேட
      ைவயம் முண்டு கண்டுயில் கின்ற மாமாயன். 124
      
1511 சான்றகல் மாயன் அச்சுற ெவய்தித் தளர்காைல
      மூன்றுகண் வரீன் யாது நிைனந்ேதா முனிெவய்த
      ஆன்றெதார் ெசற்றம் நீங்குதி என்னா அண்டத்ேத
      ேதான்றிய தம்மா கண்ணுதல் ஈசன் ெசால்ெலான்ேற. 125
      
1512 அந்தர மீேத வந்திடு ெசால்லங் கதுேகளா
      எந்ைத மனங்ெகாள் ெவஞ்சினம் நீங்கி யிடுேபாழ்தில்
      அந்தின் மணித்ேதர் உய்த்திடு பாகன் அதுேநாக்கி
      வந்தைன ெசய்ேத ேபாற்றிெயார் மாற்றம் வகுப்பானால். 125
      (120. வரம்பில் கண்ணைர - அளவற்ற திருமால்கைள.
      121. பங்கயவிழியினான் - திருமால்.
      126. அந்தரமீேத வந்திடு ெசால் - அசரீ . 126
      

1513 ேவறு
      அறத்திைன ெயாருவிச் ெசல்லும் அழிதகன் உலக ெமல்லாம்
      இறத்தைல ெயய்த இங்ஙன் இயற்றிய மகத்தின் ேமவிப்
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      ெபறத்தகும் அவிைய நுங்கும் ேபைதேயன் பிைழைய ெயல்லாம்
      ெபாறுத்தைன ெகாண்ேமா என்னாப் ெபான்னடிக் கமலம் பூண்டான். 127
      
1514 பூண்டிடும் உலகந் தந்த புங்கவன் தன்ைன ேநாக்கி
      ஆண்டைக வரீன் அ�ேத ஆகெவன் றருள ேலாடும்
      நீண்டேதார் மாயன் அன்னான் நீடருள் நிைலைம காணூஉ
      ஈண்டிது காலம் என்னா ஏத்தினன் இயம்ப லுற்றான். 128
      
1515 பாரெவஞ சிைலயும் வடீ்டிப் பல்பைடக் கலமுஞ் சிந்திச்
      ேசரலர் உயிர்கள் உண்ட திகி யுஞ் ெசல்ல நுங்கிப்
      ேபா ைட எைனயும் ெவன்று புகழ்புைனந் திடுதி ெயன்றால்
      வரீநின் றைகைம யாேர முடிவுற விளம்ப வல்லார். 129
      
1516 ஆசறு ெநறியின் நீங்கும் அயன்மகன் இயற்று கின்ற
      பூசைன விரும்பி ேவள்வி புகுந்தனன் புந்த யில்ேலன்
      மாசறு புகழாய் நின்னால் மற்றிது ெபற்ேறன் அந்ேதா
      ஈசைன இகழ்ந்ேதார் தம்பால் இருப்பேரா எணணம் மிக்ேகார். 130
      
1517 ஆதிநா யகைன ஒல்லார் அைனயவர்ச் ேசர்ந்தார்க் ெகல்லாம்
      ேவதேம இைசயா நிற்கும் வியன்ெபருந் தண்டம் அன்ேறா
      ஈெதலாம் எம்ம ேனார்பால் இயற்றிய இைனய தன்ைம
      நீதியால் எம்பால் அன்றி நின்கேணார் குைறயும் உண்ேடா. 131
      
1518 விழிதனில் முறுவல் தன்னில் ெசய்துயிர்ப் பதனில் ஆர்ப்பின்
      ெமாழிதனில் புவன ெமல்லா முதெலாடு முடிக்க வல்ேலாய்
      பழிபடு ேவள்வி தன்னில் பலைரயும் பைடயி ேனாடும்
      அழிவுெசய் திட்ட தம்மா அடிகளுக் காடல் அன்ேறா. 132
      
1519 உறுநர்தந் ெதாைகக்கு ேவண்டிற் றுதவிய முதல்வன் ஏவும்
      முைறயைத உன்னி ேவள்வி முடிப்பேதார் ஆடல் ஆகச்
      சிறிெதனும் அளைவ தன்னில் சிைதத்தைன அன்றி எந்தாய்
      இறுதிெசய் திடநீ யுன்னின் யார்ெகாேலா எதிர்க்கும் நீரார். 133
      
1520 இறுதிெசய் திடேல சீற்றம் இன்பேம யாண்ைம என்னா
      அைறதரு சத்தி நான்காம் அரன்தனக் ைகைய காளி
      முைறதரு கவு  இன்ேனார் மும்ைமயும் ெபற்ேறார் ஏைனப்
      ெபறலருஞ் சத்தி யான்இப் ெபற்றியும் மைறகள் ேபசும். 1343
      
1521 அன்னேதார் ப சால் ஈசன் அரும்ெபருஞ் சத்தி என்னில்
      பின்னமன் றவற்கி யானும் ெர�துமன் புைடேயன் முக்கண்
      முன்னவன் தன்பால் ஈண்ெடன் ெமாய்ம்புடன் இழந்த ேநமி
      இன்னுமங் கவன்தாள் அர்ச்சித் திைமப்பினில் எய்து கின்ேறன். 133
      (129. நுங்கி - விழுங்கி. 121. ஒல்லார் - பைகத்தவர்.
      132. ஆர்ப்பு - அட்டகாசம். முதெலாடு அடிெயாடு.
      133. உறுநர் - அடியைடந்த அன்பர்.
      134. இறுதிெசய்திடல், சீற்றம், இன்பம், ஆண்ைம இைவ
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      நான்கும் இைறவனுக்கு துர்க்ைக, காளி, ெகௗ , திருமால்
      என்னும் சக்திகளாகும். யான் - இங்குத் திருமால்.) 135
      
1522 முனிவுடன் அடிகள் ஈண்டு முைறபு ந் ததனுக் கின்னல்
      மனனிைட ெகாள்ேளன் இன்னான் மற்றிது ெபறுத லாேல
      புனிதமாக் ெகாள்வன் தண்டம் பு ந்தைன ெபாறுத்தி குற்றம்
      இனியருள் பு தி என்னா இைணயடி இைறஞ்ச ேலாடும். 136
      
1523 வரீருள் வரீன் மாேலான் விளம்பிய மாற்றங் ேகளா
      நாரணற் கன்பு ெசய்து நணியேதார் காைல தன்னில்
      பா டஞ் சூழ நந்தி பரவிட உைமயா ேளாடு
      மூ மால் விைட ேமற் ெகாண்டு ேதான்றினன் முடிவிலாதான். 137
      
1524 ேதங்கிய கங்ைக சூடுஞ் ெசஞ்சைடக் கடவுள் ேதான்ற
      ஆங்கது ெத ந்த வரீன் அச்சேமா டங்ைக கூப்பிப்
      பாங்குற நிற்ப மாலும் பங்கயத் தயனுந் தாழா
      நீங்கிய தாைய ேநருங் குழவியின் நிைலய ரானார். 138
      
1525 கண்டனன் கவு  ேவள்விக் களத்திைடக் கழலுங் ைகயும்
      துண்டமும் தைலயும் மார்பும் ேதாள்களும் துணிந்து வழீ
      அண்டருந் தக்கன் தானும் ஆவிேபாய்க் கிடந்த தன்ைம
      ெகாண்டேதார் சீற்றம் நீங்கி அருள்வரக் கூறு கின்றாள். 139
      
1526 ேவறு
      ெபான்னார் சைடெயம் புனிதன்தைன ேநாக்கி
      முன்னா கியெபாருட்டு முன்ேனாேன ேவள்விக்கு
      மன்னா னவற்கும் இைமேயார்க்கும் மற்ெறவர்க்கும்
      என்னால் முடிெவய்திற் ெறன்றுைரக்கும் இவ்வுலேக. 140
      
1527 மற்ற வர்கள்புந்தி மயக்குற் றுனதுெதால்சீர்
      சற்று முணராது தவறுெசய்த தன்ைமயினால்
      ெசற்ற மிகுவரீத் திருமகனால் இஞ்ஞான்று
      ெபற்றன ேரயன்ேறா ெபறத்தக்க ேதார்ப ேச. 141
      
1528 முந்தும் இவைர முடித்திெயன ெவ�தியதும்
      தந்து முடித்தாய் தனிவரீ னாலைனயர்
      உய்ந்து குைறேபாய் உயிர்ெபற் ெறழும்வண்ணம்
      இந்த வரமும் எனக்கருளாய் எங்ேகாேவ. 142
      
1529 என்று ெதாழுதாங் ெகைமயுைடயாள் கூறுதலும்
      நன்றுன் னருெளன்று நைகெசய்து தன்பாங்கர்
      நின்ற திறேலாைன ேநர்ேநாக்கி இம்மாற்றம்
      ஒன்று பகர்ந்தான் உயிர்க்குயிராய் உற்றபிரான். 143
      
1530 ஈண்ைட மகத்தில் எைமயிகழந்து நின்சினத்தான்
      மாண்டு சிைதவுற்ற வலியிேலார் தம்முயிைர
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      மீண்டு அளித்துருவு ேமனா ெளனப்பு தி
      ஆண்டைக நீெயன்ேற அரனருளிச் ெசய்தலுேம.
      (137. முடிவிலாதான் - அழிவில்லாத சிவெபருமான்.
      139. கழலும் - காலும். துண்டம் - மூக்கு. துணிந்து - துண்டுபட்டு.
      142. முந்தும் - முன்னரும். முடித்தி - அழித்தி.) 144
      
1531 வரீ னதற்கிைசந்து ேமனா ெளனஇறந்தீர்
      யாரும் எழுதி ெரனஉைரப்ப வானவர்கள்
      ேசாரு முனிவர் மைறேயார் துயிலுணர்ந்த
      நீர ெரனஉயிர்வந் ெதய்த நிலத்ெதழுந்தார். 145
      
1532 தண்டம் இயற்றுந் தனிவரீ னாற்சிைதந்த
      பிண்ட முழுதுருவும் ெபற்றார் மகம்புக்கு
      விண்ட ெசயலுமுயிர் மீண்டதுவுங் கங்குலிைடக்
      கண்ட புதிய கனவுநிைல ேபாலுணர்ந்தார். 146
      
1533 அந்தண் முனிேவார் அைனேவாரும் வானவரும்
      இந்திர ேனயாதி இைமேயார் களும்ெவருவிச்
      சிந்ைத மருண்டு சிவைன இகழ்ந்ததனால்
      வந்த பழியுன்னி வருந்திமிக ெவௗ�கினரால். 147
      
1534 பாணார் அளிமுரலும் ைபந்தார் புைனவரீன்
      மாணா கத்தன்ேனார் மருங்காகத் ேதவியுடன்
      பூணார் அரவப் பு சைடெயம் புண்ணியைனச்
      ேசணார் ககனந் திகழுஞ் ெசயல்கண்டார். 148
      
1535 துஞ்சல் அகன்ற சுரரும் முனிவரரும்
      நஞ்ச மணிமிடற்று நாயகைனக் கண்ணுற்ேற
      அஞ்சி நடுங்க அதுகண் ெடவர்இவர்க்குத்
      தஞ்சம் எைமயல்லால் என்றுதள ேரெலன்றான். 149
      
1536 என்றாங் கிைசத்த இைறவன் அருள்நாடி
      நன்றா லிெதன்று நனிமகிழ்ந்து முன்னணித்தாய்ச்
      ெசன்றார் ெதாழுதார் திைசமுகன்மா லாதியராய்
      நின்றார் எவரும் ெநறியால் இைவஉைரப்பார். 150
      
1537 சிந்ைத அயர்வுற்றுச் சிறுவிதிதன் ேவள்விதனில்
      எந்ைத நிைனயன்றி இருந்ேதங்கள் கண்முன்னும்
      வந்து கருைண பு ந்தைனயால் ைமந்தர்க்குத்
      தந்ைத யலது பிறிெதாருவர் சார்புண்ேடா. 151
      
1538 அற்றமில் அன்பில்லா அடிேயங்கள் பாலடிகள்
      ெசற்ற மதுபு யிற் ெசய்ைகமுத லானெசயல்
      பற்றி முைறெசய் பதமுளேதா அஞ்செலன
      மற்ெறார் புகலுளேதா மன்னுயிருந் தானுளேதா. 152
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1539 ேவதத் திறங்கடந்த ேவள்விப் பலியருந்தும்
      ேபைதச் சிறிேயம் ெபரும்பகலுந் தீவிைனயில்
      ஏதப் படாேம இைமப்பி லதுெதாைலத்த
      ஆதிக் ெகவன்ெகால் அளிக்கின்ற ைகம்மாேற. 
      (147. அம் - அழகிய. தண் - தண்ணளியிைனயுைடய.
      உன்னி - நிைனத்து. ெவௗ�கினர் - ெவட்கமுற்றார்கள்.
      149. துஞ்சல் - இறத்தல். 152. அற்றம் - அழிவு.
      இல் - இல்லாத. ெசய்ைக முதலான ெசயல் - பைடப்பு முதலிய
      ெதாழில்கள். ௧௫௩. ேவள்விப்பலி - அவி.) 153
      
1540 இங்குன் னடிபிைழத்ேதாம் எல்ேலாரும் வரீெனனுஞ்
      சிங்கந்தன் ைகயாற் சிைதபட்ட வாெறல்லாம்
      பங்கங்கள் அன்ேற பவித்திரமாய் மற்ெறங்கள்
      அங்கங் கட்ெகல்லாம் அணிந்த அணியன்ேறா. 154
      
1541 கங்ைக முடித்ததுவுங் காய்கனைல ஏந்தியதும்
      ெவங்கண் மிகுவிடத்ைத ேமனாள் அருந்தியதும்
      நங்ைக யுைமகாண நடித்ததுவும் முற்பகலும்
      எங்கண் மிைசைவத்த அருளன்ேறா எம்ெபருமான். 155
      
1542 ஐய பலவுண் டறிவிேலம் நின்றனக்குச்
      ெசய்ய வருபிைழகள் சிந்ைதமிைசக் ெகாள்ளாமல்
      உய்யும் வைகெபாறுத்தி உன்னடிேயம் என்றலுேம
      ைதய ெலாருபங்கன் தணிந்தனமால் அ�ெதன்றான். 156
      
1543 ஏற்றுத் தைலவன் இயம்புந் திருவருைளப்
      ேபாற்றித் ெதாழுதுதம் புந்தி தளிர்ப்ெபய்திக்
      கூற்ைறத் தடிந்த குைரகழற்றாள் முன்னிைறஞ்சித்
      ேதற்றத் துடன்பாடி யாடிச் சிறந்தனேர. 157
      
1544 அன்ன ெபாழுதத் தயன்முதலாந் ேதவர்கள்ேமல்
      உன்ன அ ய ஒருவனருட் கண்ைவத்து
      நுந்நும் மரசும் நுமக்ேக அளித்தனமால்
      முன்ன ெரனேவ முைறபு தி ெரன்றுைரத்தான். 158
      
1545 மாலயேன யாதியராம் வானவர்கள் எல்ேலாரும்
      ஆல மிடற்றண்ணல் அருளின் திறம்ேபாற்றி
      ஏல மகிழ்ெவய்த இறந்ெதழுந்ேதார் தங்குழுவில்
      சீலமிலாத் தன்மகைன காணான் திைசமுகேன. 159
      

1546 மாண்டெதாரு தக்கன் வயவரீன் தன்னருளால்
      ஈண்டுசனந் தன்ேனா ெடழாவச் ெசயல்ேநாக்கிக்
      காண்டைகய நாதன் கழலிைணமுன் வழீ்ந்திைறஞ்சி
      ஆண்டு கமலத் தயன்நின் றுைரக்கின்றான். 160
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1547 ேவறு
      ஐயநின் வாய்ைம எள்ளி அழல்ெகழும் மகத்ைத யாற்றுங்
      ைகயன தகந்ைத நீங்கக் கடிதினில் தண்டஞ் ெசய்து
      ைமயுறு நிரயப் ேபறு மாற்றிைன அவனும் எம்ேபால்
      உய்யேவ அருளு ெகன்ன உமாபதி கருைண ெசய்தான்.
      (154. பங்கங்கள் அன்ேற - குற்றங்கள் அன்றாம்.
      பவித்திரம் - ப சுத்தம். ௧௫௭. ஏற்றுத்தைலவன் - சிவெபருமான்.
      159. திைசமுகன் தன் மகைனக் காணான் - பிரமன் தன் மகனான
      தக்கைனக் கண்டிலன். 160. மாண்ட - இறந்த. ஆண்டு - அங்ேக.
      161. ைகயன் - கீழ்மகனான தக்கன்.) 161
      
1548 இைறயருள் கண்டு வரீன் எல்ைலயங் கதனில் எந்ைத
      அைறகழல் கண்டு ேபாற்றி அவற்றியல் வினவித் தாழாப
      ெபாறியுள ெதன்று தக்கன் புன்றைல புகுத்த வுன்னாக்
      குைறயுடல் அதைனப் பானு கம்பைனக் ெகாணர்தி என்றான். 162
      
1549 வித்தக வலிெகாள் பூதன் வரீபத் திரன்தன் முன்னர்
      உய்த்தலும் அதன்ேமல் ேவள்விக் குண்டியாம் பசுவுள் வநீ்த
      ைமத்தைல கண்ட ேசர்த்திெயழு ெகன்றான் மைறகள் ேபாற்றும்
      அத்தைன இகழும் நீரர் ஆவ ப் ப ேச என்னா. 163
      
1550 என்றலும் உயிர்ெபற் றங்கண் எழுந்தவத் தக்கன் முன்னம்
      நின்றேதார் வரீற் கண்டு ெநஞ்சுதுண் ெணன்ன அஞ்சித்
      தன்றக விழந்து ெபற்ற தைலெகாடு வணங்கி நாணி
      அன்றுெசய் நிைலைம நாடி அரந்ைதயங் கடலுட் பட்டான். 164
      
1551 அல்லல்கூந் திரங்கு கின்ற அசமுகன் அடல்ெவள் ேளற்றின்
      ெமல்லிய ேலாடு முற்ற விமலன் துருவங் காணூஉ
      ஒல்ெலன ெவருக்ெகாண் டாற்ற உற்றனன் அச்ச மற்றவ்
      ெவல்ைலயில் இைறவன் தக்கா அஞ்சைல இனிநீ என்றான். 165
      
1552 அஞ்செலன் றருள ேலாடும் அசமுகத் தக்கன் எங்ேகான்
      ெசஞ்சரன் முன்னர்த் தாழ்ந்து தீயேனன் பு ந்த தீைம
      ெநஞ்சினும் அளக்ெகா ணாதால் நிைனெதாறுஞ் சுடுவ ைதயா
      உஞ்சனன் அவற்ைற நீக்கி உனதருள் பு ந்த பண்பால். 166
      
1553 அடியேனன் பிைழத்த ேதேபால் ஆர்ெசய்தார் எனினும் என்ேபால்
      படுவேத சரத மன்ேறா பங்கயத் தயைன நல்கும்
      ெநடியவன் துைணெயன் றுன்னி நின்ெபரு மாைய யாேல
      அடிகைள இகழ்ந்ேதன் யாதும் அறிகிேலன் சிறிேயன் என்றான். 167
      
1554 காைலயங் கதனில் அம்ைம காளிதன் ேனாடு ேபாற்றிப்
      பாலுற நின்ற வரீ பத்திரன் தைனவம் ெமன்ேற
      ேவலவன் ேறவி ெயன்ன ெவ ந்புறம் நீவி அன்னார்க்
      ேகலநல் வரங்கள் ஈந்தாள் ஈசனுக் கன்பு மிக்காள். 168
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1555 மீத்தகு விண்ணு ேளாரும் ேவள்வியந் ேதவும் மாலும்
      பூத்திகழ் கமலத் ேதானும் புதல்வனு முனிவர் தாமும்
      ஏத்தினர் வணங்கி நிற்ப எம்ைமயா ளுைடய முக்கண்
      ஆத்தனங் கவைர ேநாக்கி இைவசில அருளிச் ெசய்வான். 169
      
1556 வம்மிேனா பிரம னாதி வானவர் மகஞ்ெசய் ேபாழ்தில்
      நம்ைமநீர் இகழ்ந்தி யாரு நைவெபறக் கிடந்த ெதல்லாம்
      உம்ைமயில் விதியாந் தண்டம் உமக்கிது பு ந்த வாறும்
      இம்ைமயின் முைறேய நாணுற் றிரங்கலீர் இதனுக் ெகன்றான். 170
      (162. தாழாப் ெபாறியுளது - குைறயாத அைடயாளம் உளது;
      ெகடாத குறிப்பு ஒன்றுளது எனினுமாம்.
      பானு கம்பன் - சிவகணங்களில் ஒருவன்.
      163. வநீ்த - இறந்த. ைமத்தைல - ஆட்டின் தைல.
      165. அசமுகன் - ஆட்டு முகத்தனான தக்கன்.
      167. சரதம் - உண்ைம. ெநடியவன் - திருமால்.
      168. ேவலவன் ேதவி என்ன - குமரக் கடவுைளயும் அவன்
      ேதவிையயும் ேபால. ெவ ந் - முதுகு. நீவி - தடவி.
      169. ேவள்வியந் ேதவும் - யாகத் ெதய்வமும்.)
      
1557  ேவறு
      இைனத்தருள் பு தலும் எண்ண லாைரயும்
      நிைனத்தருள் பு தரு நிமலன் தாள்ெதாழாச்
      சினத்ெதாடு மகத்ைதமுன் சிைதத்து ேளாைனயும்
      மனத்தகும் அன்பினால் வணங்கிப் ேபாற்றேவ. 171
      
1558 வரீ ல் வரீனும் விசய ேமதகு
      நா யும் அயல்வர நந்தி முன்ெசலப்
      பா டம் எங்கணும் பரவ மாெதாேட
      ேபாரடல் விைடயினான் ெபாருக்ெகன் ேறகினான். 172
      
1559 கயிைலயி ேலகிேய கவு  ேயாடரன்
      வியனகர் மன்றிைட வறீ்றி ருந்துழி
      வயமிகு வரீற்கு வான ேமக்குற
      இயலுேமார் பதமளித் திருத்தி யாங்ெகன. 173
      
1560 இருவர்தந் தாைளயும் இைறஞ்சி அன்னவர்
      தருவிைட ெபற்றன னாகித் தக்கன
      து யேதார் மகம்அடும் உலப்பில் பூதர்கள்
      திைரகட லாெமனத் திைசெதா றணீ்டேவ. 174
      

1561 தந்ைதமுன் விடுத்தேதார் தடம்ெபாற் ேறரயல்
      வந்ததங் கதன்மிைச வயங்ெகாள் ஆடலான்
      ைபந்ெதாடி ெயாடும்புகாப் பானு கம்பன
      துந்திட அரனருள் உலகிற் ேபாயினான். 175
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1562 ேபாயினன் அதனிைடப் ெபாருவில் ெதால்ெபருங்
      ேகாயிலின் எய்திேய குழுக்ெகாள் சாரதர்
      ேமயினர் சூழ்தர வரீ பத்திரன்
      ஏயேதார் துைணவிேயா டினிது ேமவினான். 176
      (172. விசயேம தகு நா  - பத்திரகாளி. 173. பதம் - பதவி.
      174. இருவர் - உமாேதவியும் சிவெபருமானும் ஆகிய இருவர்.
      175. பானு கம்பன் அது உந்திட - பானு கம்பன் சாரதித் ெதாழில் ெசய்ய.)

ஆகத் திருவிருத்தம் - 1562
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