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4. யுத்த காண்டம் / படலம் 12 (1923 - 2397)

உ
ெசந்திலாண்டவன் துைண
திருச்சிற்றம்பலம்

12. சிங்கமுகாசுரன் வைதப் படலம்* (1923 - 2397)
( * ஆறாநாள் சிங்கமுகாசுரன் வைத நிகழ்ந்ததாகும்.)

      
1923 என்னுலும் ஒற்றர் ேகளா இைறவைன இைறஞ்சி ஏகி
      உன்னுறு நிைனப்பின் முந்தி உத்தரத் தளக்கர் நண்ணி
      மன்னகர் புகுந்து ெஞௗ�ளல் கடந்துமந் திரத்துட் புக்குச்
      ெசன்னியா யிரங்ெகாண் டுள்ள சிங்கமா முகவற் கண்டார். 1
      
1924 களித்தனர் மகிழ்ந்து தூதர் கான்முைற வணங்கி நிற்ப
      அளித்திடும் அரசின் ைவகும் அ முகன் வந்த ெதன்ைன
      கிளத்திடு வரீ்கள் என்னக் ேகடிலா அவுணர் ேமேலான்
      விளித்தனன் ஐய நின்ைன விைரந்தைன வருக ெவன்றார். 2
      
1925 ேவறு
      சரத்தினுங் கடியவர் இைனய சாற்றலும்
      அ த்திறல் முகத்தவன் வினவி ஆயிைட
      விருத்தமுண் ேடலது விளம்பு வெீரனா
      உைரத்தனன் நன்ெறன ஒற்றர் கூறுவார். 3
      
1926 நும்பிஆ வைரயாடு நுதிெகாள் ேவலினால்
      அம்புலி வைரப்பில்வந் தட்ட கந்தேவள்
      நம்பதி முன்னவன் நகர்வந் ெதய்தினான்
      ெசம்பது மன்முதல் ேதவர் சூழேவ. 4
      
1927 வந்திடும் எல்ைலேபாய் மைலந்து ைபப்பயப்
      புந்திெகாள் அைமச்சருஞ் சிறாரும் ெபான்றினார்
      உய்ந்தனன் இரணியன் உததி ஓடினான்
      எந்ைதயங் கிருந்தனன் புதுைம ஈெதன்றார். 5
      
1928 ெதாழுந்துஆகி ைகயுைடத் தூதர் இன்னணம்
      ெமாழிந்தது வினவலும் முனிவும் மானமும்
      அழுந்திடு துயரமும் ஆகம் ேபாழ்ந்திட
      எழுந்தனன் அவுணேரா ேடகல் ேமயினான். 6
      

1929 முன்புறு கைடயுறா ெமாய்த்த தூதைர
      என்ெபருஞ் ேசைனையக் ெகாணர்திர் ஈண்ெடனத்
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      ெதன்புலக் ேகாமகன் ஒற்றிற் ெசப்பலும்
      மன்ெபருந் தாைனகள் வல்ைல வந்தேவ. 7
      
1930 தூசிெகாள் நாற்பைட துவன்றிச் ேசர்தலும்
      ஆசுறும் அ முகத் தண்ணல் கண்ணுறஇீப்
      பாசன மன்னவர் பாங்கர் சுற்றிடத்
      ேதசுைட மணிெநடுந் ேதெரான் ேறறினான். 8
      
1931 தாெராலி ெசய்தன தாள்வ யப்ப
      ேபெராலி ெசய்தன பிறங்கு பூட்ைகேசர்
      காெராலி ெசய்தன கண்ைட ஆர்த்தன
      ேதெராலி ெசய்தன ெதழித்த சில்லிேய. 9
      
1932 முரட்டுடி சல்லிைக முரசங் காகளம்
      உருட்டுறு சு முகம் உடுக்ைக துந்துபி
      திரட்டுறு தண்ணுைம திமிைல யாதிகள்
      இரட்டிய ேகதனம் எங்கும் ஈண்டிற்ேற. 10
      
1933 தழங்குரன் மால்க  புரவி தானவர்
      அழுங்குறு ேதர்நிைர அனிகம் வானேம
      வழங்குறு ெநறியதா வலிதிற் ெசன்றன
      முழங்கில ெபயர்கில முகில்கள் அஞ்சிேய. 11
      
1934 ஏயிது தன்ைமயின் ஈண்டு தாைனகள்
      பாயின ெசன்றிடப் ப தி ேபாெலாளிர்
      ஆயிர மவுலியன் அவுணர் நாயகன்
      ேசயுயர் விசும்பினில் எழுந்து ெசன்றனன். 12
      
1935 கன்னெலான் றளைவயில் ககனத் தாற்றினால்
      ெசன்னிகள் பலவுைடச் சீய மாமுகன்
      மன்னவன் உைறதரு மேகந்தி ரப்புரந்
      துன்னினன் ெவருவிேய சுரர்கள் ஓடேவ. 13
      
1936 அைடத்தைல நீங்கிய அம்ெபாற் ேகாநகர்க்
      கைடத்தைல வந்தனன் கனகத் ேதெராரீஇப்
      பைடத்தைல மன்னவர் பரவ உள்புகாக்
      கிைடத்தைல ேமயினன் ெசழுமு சூரைவ. 14
      
1937 அரசியல் பு ந்திடும் அைவைய நண்ணிய
      முரணுறு சிங்கமா முகத்தன் முன்னவன்
      திருவடி மலர்களில் ெசன்னி தீண்டுறப்
      ப ெவாடு வணங்கினன் ெதாழுத பாணியான். 15
      

1938 வணங்கிய தம்பிைய மலர்க்ைக ெதாட்ெடடா
      இணங்கிய மார்புறுத் திறுகப் புல்லலும்
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      நிணங்கவர் ேவலினாய் நினது ெசம்முகம்
      உணங்கிய துற்றெதன் உைரத்தியால் என்றான். 16
      
1939 என்னலும் அவுணர்ேகான் இைளய வன்றைன
      முன்னுற இருத்திேய முரணின் ேமைலேயாய்
      என்னிைட யுற்றன இைசப்பன் ேகெளனா
      அன்னவன் உணர்வைக அைறதல் ேமயினான். 17
      
1940 அன்றுநீ ேபாந்தபின் அயில்ெகாள் ேவலினாற்
      குன்றிைன எறிந்திடு குமரன் என்பவன்
      தன்றுைணச் ேசைனயுந் தானும் இந்நகர்
      ெசன்றனன் பாசைற ேசர்ந்து ைவகினான். 18
      
1941 மற்றவன் ேசைனகள் மைலய ைமந்தர்கள்
      இற்றனர் அைமச்சனும் இறந்து ேபாயினான்
      அற்றன தாைனயும் ஆட கப்ெபயர்
      உற்றவன் இ ந்தனன் உததி ஓடினான். 19
      
1942 ெபாங்குைள அ முக புகுதி இன்னதால்
      சங்ைகயில் பைடெயாடு சம ன் ஏகிேய
      அஙகவன் வலியிைன யடர்த்து மீளுதி
      இங்குைன விளித்தனன் இதனுக்கா ெவன்றான். 20
      
1943 எஞ்சலில் சூரன்மற் றிதைனச் ெசப்பலும்
      ெவஞ்சின அ முக வரீன் ேதர்வுறா
      ெநஞ்சினில் ஆகுலம நிகழ முன்னவன்
      ெசஞ்சரண் வழீ்ந்துநின் றிதைனச் ெசப்புவான். 21
      
1944 மல்லலம் புயமுைட ைமந்தர் தங்கைளத்
      ெதால்ைலயில் அைமச்சைரச் சுற்றத் ேதார்கைள
      எல்லவர் தம்ைமயும் இழந்து ைவகினாய்
      புல்லிது புல்லிதுன் புந்தி எண்ணேம. 22
      
1945 மூலமும் முடிவுமில் லாத மூர்த்திையப்
      பாலெனன் ெறண்ணிைன படுவ ேதார்ந்திைல
      ஆலம தானேத ஐய என்ெமாழி
      ேமைலயின் விதிையயார் ெவல்லும் நீ னார். 23
      
1946 ெசன்றிடு புனலிைனச் சிைறெசய் தாவெதன்
      இன்றினி ஏகிேய எண்ண லாெரனத்
      துன்றிய குழுெவலாந் துைடத்து நுங்கிேய
      நின்றிடு கின்றனன் நீயுங் காண்டியால். 24
      

1947 கந்தனாம் ஒருவைனக் கடக்கப் ெபற்றிடின்
      வந்துைனக் காண்பனால் மற்ற தில்ைலேயல்
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      அந்தம தைடவரால் ஆரும் ஐயநீ
      புந்தியின் நிைனந்தன பு தியா ெலன்றான். 25
      
1948 என்றுைக ெதாழுதுபின் இைறயும் அவ்விைட
      நின்றிலன் விைடெகாடு நிருதன் ஏகிேய
      துன்றிய தாைனகள் சூழ மற்றவண்
      ஒன்றுதன் மந்திரத் துைறயுள் எய்தினான். 26
      
1949 ேபானக ேமருவும் புைடயில் சூழ்வரும்
      ஊெனனும் வைரகளும் உலப்பில ேசா நீர்
      ேதெனாடு பால்தயிர் ேதற லாதிகள்
      ஆனபல் கடல்களும் அயிறல் ேமயினான். 27
      
1950 வாசநீர் ேதய்ந்திடு நரந்த மான்மதம்
      பூசினன் பாளித மிைசயு ைனந்தனன்
      வசீுபன் மதுமலர் மிைலச்சு கின்றனன்
      காசினி வைரப்ெபலாங் கந்தஞ் சூழ்தர. 28
      
1951 கைளந்தனன் பைழயன கவினப் பூண்டனன்
      வளந்தரு கின்றேதார் யாணர் மாண்கலன்
      மிளிர்ந்திடு தினகரர் புண  வழீந்துழி
      ஔ�ர்ந்துடன் பலகதிர் உதிக்கு மாறுேபால். 29
      
1952 படிதவிர் பருப்பதம் பத்து நூற்றினின்
      முடிெதாறும் இளம்பிைற முைளத்த வாறுேபால்
      ெநடுைமெகாள் அ முகன் ெநற்றி ேதாறும்ெவண்
      ெபாடிதைன உணிந்தனன் புனித மாயினான். 30
      
1953 தண்டமும் ேநமியுஞ் சங்க ரன்தரக்
      ெகாண்டேதார் சூலமுங் குலிச ேமமுதல்
      அண்டர்தம் பைடகளும் அன்ைன ஈந்திடு
      திண்டிறற் பாசமுஞ் ெசங்ைக பற்றினான். 31
      
1954 ைகத்தலம் யாைவயுங் கதிர்கள் கான்றிட
      எத்திறப் பைடகளும் பின்னர் ஏந்துறாப்
      பத்துநூ றாயிரம் ப கள் பூண்டேதார்
      சித்திர மணிெநடுந் ேத ல் ஏறினான். 32
      
1955 தந்திரத் ைலவருந் தனயர் யாவருஞ்
      சிந்துரத் ெதாகுதியுந் ேதரும் மாக்களும்
      இந்திரப் ெபருவளம் யாவுஞ் சூழ்தர
      மந்திரத் திருநகர் வயில் எய்தினான். 33
      
1956 ேவறு
      ேமற்படு ேகச  ெவம்முக வரீன்
      மாற்படு ேகாநகர் வாய்தலின் ேமவ
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      நாற்பைட யானவும் நண்ணின ெவம்ேபார்
      ஏற்புைட ெவள்ளமி லக்கம தன்ேற. 34
      
1957 வானவர் ஏற்றமும் **மண்ணவ  வாழவும்
      தானவர் இன்னலும் நீக்கிய தக்ேகார்
      ஊனமில் ெசய்ைகேயார் ஔ�ெள  உண்ணுங்
      கானெம னப்ெபாலி காட்சியின் மிக்ேகார்.
      ( ** பா-ம் - அன்னவர்) 35
      
1958 கார்பயில் கின்ற கருத்தினர் காமன்
      கூர்பயில் கின்ற ெகாடுங்கைண யுண்ணுந்
      தார்பயில் ேதாளர் சமர்த்ெதாழில் ெசய்ேத
      மார்பக மன்றி வடுப்புைன யாேதார். 36
      
1959 எண்ணமில் ெதால்லுயிர் யாவும் அைலக்கும்
      அண்ணைல அன்னவர் ஆரழல் காலுங்
      கண்ணினர் வார்கழல் கட்டிய தாளார்
      விண்ணிைன ேயனும் விழுங்கவும் வல்ல . 37
      
1960 ேநருதிர் என்ெறதிர் ேநர்ந்தவ ராகங்
      கூர்நுதி ேவல்ெகாடு கூறுப டுத்துப்
      ேபருதி ரந்தைச ெசய்துநி ரம்பா
      வா தி ெயன்ன வகுத்திடும் வாயார். 38
      
1961 தண்ட மழுப்பைட தட்ைட முசுண்டி
      விண்டுயா� ெகால்சிைல ேவெலழு நாஞ்சில்
      எண்டகு பல்பைட யாைவயும் ஏந்தி
      அண்டமு ைடந்த திரும்படி ஆர்த்தார். 39
      
1962 அந்தர மாமுகி லாெமன ஆர்க்குந்
      தந்திகள் வழீ்த்துறு தானம ேதாடி
      உந்திக ளாயுல ைவக்கதி ெகாண்டு
      முந்திய தூசியின் முன்னுறு கின்ற. 40
      
1963 ேவைலய தன்னவி லாழிய வன்னிக்
      ேகாலம தான குரங்ெகாள் பதத்த
      கால்விைச ெகாண்டன கந்துக ராசி
      மாலுறு பூழியின் வான்புவி ெசய்வ. 41
      
1964 சூழ்வரு ேத ைட துன்றுப தாைகக்
      காழ்வரு ேகானுமதி கார்முகி லுந்தி
      ேபாழ்வன வாடுறு பூந்துகில் அங்கண்
      ஆழ்வரு பூைழய ைடத்தன அன்ேற. 42
      
1965 வரங்ெகழு சூர்துைண மாய்ந்திடும் என்ேற
      உரங்ெகாடு முன்னம் உணர்ந்தன ெகாேலா
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      துரங்கம ழுங்கின ேதால்புலம் புற்ற
      இரங்கின பல்லியம் ஏங்கின ேதர்கள். 43
      
1966 கட்புலன் நாசிக வின்ெசவி துன்னப்
      பட்டன பூழிப தாைகயும் அற்ேற
      ஒட்டலர் விண்ெசல ஒட்டல ெரன்னா
      விட்டனர் தூக்கம் விைரந்தனர் ெவய்ய . 44
      
1967 ேத னர் ஓர்பலர் திண்டிறல் வாசி
      ஊருநர் ஓர்பலர் ஓங்கிய ேவழம்
      ேபருந  ஓர்பலர் ேபரடல் ெகாண்டு
      பா ன  ஓர்ப ராற்பைட மள்ளர். 45
      
1968 துங்கமில் சூர்துைண ெதால்பைட மன்னன்
      அங்கவன் என்ன அ த்தைல ெகாண்டான்
      மங்கல மாயவள் மாமகன் ஆடற்
      சிங்கன் எனப்படு சீர்ப்ெபய ருள்ளான். 46
      
1969 ேபார்ப்பைட ெகாண்டு புறப்டர் கின்ற
      ேதர்ப்பைட காற்பைட சிந்துரம் வாசித்
      தார்ப்பைட ெகாண்டு தடங்கட ெலன்ன
      ஆர்ப்பைட ெநற்றிய னாகி அகன்றான். 47
      
1970 நீள்வயிர் ேப  நிசாளம் உடுக்ைக
      தாளம் வழிப்படு தண்ணுைம தக்ைக
      காளம் வலம்பு  ைகத்துடி யாதி
      யாளி முகன்முன் அளப்பில ஆர்ப்ப. 48
      
1971 ஆகிய தால்அமர் ஐெதன யாமும்
      ஏகுதும் உண்டி எமக்குள ெதன்னா
      மாக ெநருங்கின வன்கழு கீட்டங்
      காகம் வருந்திய காளிகள் கூளி. 49
      
1972 ேவறு
      ஆழிைய ெயாத்துய ரம்ெபாற் ேறர்களில்
      ஆழிைய உண்ெடழு புயல்வந் தார்த்தன
      ஆழிய நிலத்துருண் டழுதி ேயாெவனா
      ஆழிைய வினவிேய அமர்தல் ேபாலுமால். 50
      
1973 இவ்வைக ேசைனகள் யாவும் ஏழ்ெபரும்
      பவ்வமும் ஒருவழி படர்ந்த ேதெயன
      அவ்வயிற் ேபாந்திட அமைர முன்னிேய
      ெதவ்வடும் அ முகன் ேசறல் ேமயினான். 51
      
1974 ேவறு
      ேசரலா ஆவிெகாள் சீயமு கத்ேதான்
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      ேபரனி கத்ெதாடு ேபர்ந்திடல் காணூஉ
      வா ச ேமலவன் வாசவன் வாேனார்
      ஆரும்ெவ ரீஇயினர் அச்சம் அைடந்த . 52
      
1975 ெசய்ய கரத்தினர் சிந்ைத வியர்த்ேத
      ெமய்யல சுற்றிட ேமற்றுகில் ேசார
      ஐயுறும் எல்ைலயில் ஆகம் இைரப்ப
      ஒய்ெயன யாவரும் ஓடினர் ேபானார். 53
      
1976 ஆவெதார் பாசைற ஆலய ைவப்பில்
      ேதவர்கள் ஈண்டுறு சிற்சைப தன்னில்
      ேமவரு ேவற்பைட விண்ணவன் முன்ேபாய்ப்
      பூவடி தாழ்ந்து புகன்றிடு கின்றார். 54
      
1977 ஆயிர மான அகன்றைல ெகாண்டான்
      ஆயிரம் ஆயிரம் அங்ைக பைடத்தான்
      ஆயிர ேமற்படும் அண்மும் ெவன்றான்
      ஆயிரம் ேயாசைன யாவுயர் ெமய்யான். 55
      
1978 ெநஞ்சில் எவர்க்கும் நிைனப்ப  தாகும்
      வஞ்சமும் மாையயின் வன்ைமயும் வல்ேலான்
      எஞ்சலில் வன்ைமயன் இவ்வுல ெகல்லாந்
      துஞ்சினும் ஆருயிர் துஞ்சுத லில்ேலான். 56
      
1979 ஓங்கல் இனங்கள் உவாத்ெதாைக நாகம்
      பாங்கம ராைம ப த்திடல் மாற்றி
      ஈங்குல கங்கள் எவற்ைறயும் ஓர்நாள்
      ஆங்ெகாரு ெசங்ைகயில் ஆற்றிய ெதால்ேலான். 57
      
1980 பாந்தள் புைனநத பராபர மூர்த்தி
      ஈந்தது மாற்றலர் எல்ைலயி ேலாைரக்
      காய்ந்துயி ருண்டு கைறப்ெபரு நீத்தந்
      ேதாய்ந்திடு கின்றெதார் சூலம் எடுத்தான். 58
      
1981 எண்டிைச ேமதினி ஏழ்பில ேமைன
      விண்டல மன்னதன் ேமற்படும் எல்ைல
      அண்டம ைனத்தும் ஒரங்ைகயில் வா
      உண்டுமிழ் கின்றெதார் வன்ைமயும் உள்ேளான். 59
      
1982 தூக்���ரு பால்வலி தூங்குற ஓர்பால்
      ேமக்குயர் ேகாெலன ேமதினிப் பாங்கர்
      ேதக்ெகறி ேவைலகள் சிந்தி விசும்பில்
      தாக்குற ேவநைட தந்திடு தாளான். 60
      
1983 தண்ட மிெதன்று தருக்கின் எடுத்ேத
      அண்ட கடாகம் அதன்புைட ேமாத
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      நுண்டுகள் ஆதலும் ெநாய்திது ெவன்ேற
      விண்ெடாடு ேமருைவ மீளவும் ைவத்ேதான். 61
      
1984 மாசறு ேநமி வடாது புலத்தின்
      ஆசுரம் என்னும் அகன்பதி வாழ்ேவான்
      வசீிடின் எவ்வுல கத்ைதயும் வகீ்கும்
      பாசம் இரண்டு ப த்திடு ைகயான். 62
      
1985 துங்கம தாகிய சூர்துைண யாேனான்
      அங்கவ னற்ெப  தாற்றல் பைடத்ேதான்
      ரூங்களின் நங்கைள நாளும் நலித்ெதான்
      சிங்கமு காசுர னாகிய தீேயான். 63
      
1986 அந்தமி லாவனி கக்கடல் சூழ
      ெவந்திற ேலாடு வியன்சமர் ஆற்ற
      வந்தனன் மற்றவன் மன்னுயிர் மாற்றி
      எந்ைத அளித்தருள் எங்கைள ெயன்றார். 64
      
1987 அன்னைத ஓர்தலும் ஆறு முேகசன்
      தன்னயல் நின்றிடு தாவறும் ஓைத
      மன்னைன ேநாக்கிநம் வாலிய ேதைர
      முன்னிவண் முய்க்குதி ெயன்று ெமாழிந்தான். 65
      
1988 தீட்டிய ேவற்பைட ெசங்ைக பைடத்ேதான்
      மாட்டுற நின்ற வயம்புைன ெமாய்ம்பன்
      ேகட்டனன் எந்ைத ெகழஇீயின முன்ேபாய்த்
      தாட்டுைண வழீ்ந்திது சாற்றுதல் உற்றான். 66
      
1989 தந்நிகர் அற்ற சயம்புைன வரீர்
      முன்னுறு தாைனகள் ெமாய்த்திட யான்ேபாய்
      ஒன்னலன் ஆவிைய உண்டிவண் மீள்வன்
      என்ைன விடுக்குதி எந்ைதைய ெயன்றான். 67
      
1990 ஆண்டைக மூரெலா டம்ெமாழி ேகளா
      மாண்டிட வந்திடு மாற்றலன் ெவம்ேபார்
      ேவண்டிைன நன்று விடுத்தனம் முன்நீ
      ஈண்டுள தாைனெயா ேடகுதி ெயன்றான். 68
      
1991 என்றலும் வரீன் எழுந்துைக கூப்பி
      ெவன்றிெகாள் சாரதர் ெமய்க்கிைள சூழ
      மன்றம கன்று மணிக்கைட நண்ணி
      ஒன்றுதன் மாளிைக டு புகுந்தான். 69
      

1992 ேநர்முக மான நிசாசரர் தம்ேமல்
      கூர்முக வாளி குணிப்பில ேகாடி

9



      ஓர்முக மாயுல வாதுமிழ் நீரால்
      கார்முக மாயெதார் கார்முகங் ெகாண்டான். 70
      
1993 ேபாதுறழ் அங்குலி புட்டில்ெச றித்தான்
      ேகாைதய ெதான்று ெகாடுங்ைக பிணித்தான்
      ஏதமில் சாலிைக யாக்ைகயின் இட்டான்
      ேமதகு தூணி ெவ ந்புைட யாத்தான். 71
      
1994 மிக்குறு ெதய்வ வியன்பைட முற்றும்
      ெதாக்குற ேவெகாடு தும்ைப த த்துச்
      ெசக்க ன் விஞ்சிய ெசய்யெதார் ைவயம்
      புக்கனன் வல்ைல புறங்கைட வந்தான். 72
      
1995 எண்மர் இலக்கர்கள் இச்ெசயல் காணா
      வண்ைம தருமபைட மாட்சிைம எய்தித்
      திண்ைம யுறுந்தம ேதர்களி ேலறி
      அண்மினர் வரீைன ஆர்ப்ெபாடு சூழ்ந்தார். 73
      
1996 ேமனிக ழாயிர ெவௗ�ளம தாகுஞ்
      ேசைன ெயழுந்து ெசறிந்து பிறங்கல்
      வானுயர் தாரு வயப்பைட பற்றித்
      தானவர் ேகச  தன்புைட வந்த. 74
      
1997 எறிந்தன பல்லியம் ஈண்டிய தாைன
      ெசறிந்தன மாண்ெகாடி ெசற்றின பூழி
      அறந்தைல நின்றவன் அன்னது ேநாக்கிப்
      பறந்தைல ஒல்ைல படர்ந்திட லுற்றான். 75
      
1998 ஆரும்வி யப்புறும் ஆயிர ெவௗ�ளம்
      பா டர் தாைன பைடக்கிைற யாேனார்
      சாருறு ேகளிர்கள் தன்ெனாடு ெசல்ல
      வரீன ைடந்தனன் ெவஞ்சமர் எல்ைல. 76
      
1999 ஆனெதார் ககைலயில் ஆள  ெவய்ேயான்
      ேசைனயும் வந்து ெசறிந்தது பூதர்
      தாைனயும் அங்ெகதிர் சார்ந்தது கங்ைக
      வானதி ேசர்தரும் வா தி ேயேபால். 77
      
2000 ேகாடு புலம்பின ெகாக்கைர ஆர்த்த
      ேமாடுெகாள் ேப  முழங்கின பலீிக்
      காடு தழங்கின கண்ைட கலித்த
      ஆடுப தாைககள் ஆர்த்தன அன்ேற. 78
      

2001 ேதெராலி ெசய்தன திண்டிறல் மாவின்
      தாெராலி ெசய்தன தந்தியின் ஈட்டம்
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      ேபெராலி ெசய்த ெபருங்கட ேலாடும்
      காெராலி ெசய்திடு காட்சிய ெதன்ன. 79
      
2002 ேவறு
      அந்த ேவைலயின் முருகேவள் தாைனேயார் அணுகி
      முந்து ெவஞ்சமர் முயன்றனர் அதுகண்டு முனிந்து
      சுந்த ரந்திகழ் சிங்கமா முகன்பைடத் ெதால்ேலார்
      தந்தி ேதர்ப  யணிெயாடும் ேபா��ெசயச் சார்ந்தார். 80
      
2003 தண்டம் ஓச்சினர் கணிச்சிகள் ஓச்சினர் தடக்ைகப்
      பிண்டி பாலங்கள் வசீினர் ேதாமரம் ெபய்தார்
      ெகாண்ட லாெமனத் தனித்னி வார்சிைல குனித்துத்
      துண்ட ெவங்கைண துரந்தனர் தானவத் ெதாைகேயார். 81
      
2004 விைரகள் வசீிய மலர்த்தரு வசீிய விண்ேடார்
      வைரகள் வசீிய தண்ெடழு வசீிய மழுவின்
      நிைரகள் வசீிய ேநமியின் நிரந்தபல் வளனும்
      திைரகள் வசீிய தாெமனப் பூதர்தஞ் ேசைன. 82
      
2005 வரங்கள் சிந்தினர் வன்ைமகள் சிந்தினர் வயத்தாள்
      கரங்கள் சிந்தினர் புயமைல சிந்தினர் கலன்ேசர்
      உரங்கள் சிந்தினர் மணிமுடி சிந்தினர் உருளுஞ்
      சிரங்கள் சிந்தினர் அவுணரும் பூத ற் சிலரும். 83
      
2006 வருதி நீெயனத் தனித்தனி இகல்ெசயும் மறேவார்
      கருதி ேயயடுங் களத்தினில் அவருடல் காலும்
      குருதி ேயாடிேய எங்கணும் பரத்தலில் ெகாடுந்ேதர்ப்
      ப தி ேயாடிய குடதிைச நிகர்த்தது படிேய. 84
      
2007 ெகாைலெச றிந்திடும் பூதரும அவுணரும் ெகாடும்ேபார்
      நிைலெச றிந்திடு களத்திைட நீடுெசந் நீ ன்
      அைலெச றிந்தவூன் ெசறிந்தன அடுகேள வரத்து
      மைலெச றிந்தன ெசறிந்தன கழுகுடன் மண்ைண. 85
      
2008 ேவறு
      ெவற்புறழ் தகுவர் ேசைன ெவள்ளமுங் கணத்து ளருந்
      தற்பெமா ெடதிர்ந்திவ் வாறு சமர்பு ந் திட்ட எல்ைல
      வற்புடன் அவுணன் தாைன மள்ளர்வந் தடர்ப்ப மாய்ந்து
      முற்படு கின்ற தூசிப் பூதர்கள் மு ய லுற்றார். 86
      
2009 ெசல்லுறழ் பகுவாய் வரீர் சிைதந்துழிப் பூதர் தம்முட்
      கல்லுறழ் ெமாய்ம்பிற் சிங்கன் கனன்ெறாரு தண்ட ேமந்திப்
      பல்லுறு தைலகள் சிந்தப் படிமிைச வடீ்டிப் பானாள்
      அல்லுறு மதிேபால் ேநரும் அவுணைர யடாத்துச் ெசன்றான். 87
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2010  அங்கவன் ெசல்லும் ேவைல அவுண ல் ஒருவன் ேநமி
      சங்ெகாடு த த்ேதான் அன்னான் தசமுக ெனன்னும் ேபேரான்
      எங்குநீ ேபாதி நில்ெலன் ெறதிருறச் ெசன்று வாைகச்
      ெசங்ைகவ  சிைலையக் ேகாட்டித் 
                திருந்துநாண் ஒலிெசய் திட்டான். 88
      
2011 ேவறு
      விட்டனன் மைழெயன விசிகம் ஆங்கைவ
      பட்டிடத் தண்டினாற் படியில் வடீ்டிேய
      அட்டுபூந் தா னான் அடிெயான் றாலவன்
      இட்டேதார் கவசமும் இறுத்து நீக்கேவ. 89
      
2012 கூற்றுறழ் தசமுகன் ெகாடியன் ஆவிைய
      மாற்றுவன் இவெணன வலிதின் ஓர்கைத
      ஆற்றலின் விடுத்தலும் அ யின் ேப னான்
      எற்றனன் மார்புதண் டிற்று வழீ்ந்தேத. 90
      
2013 வணீ்டது ேநாக்கிேய வரீ வரீனும்
      ஈண்டிவ ேனெகாெலன் ெறண்ணி யாமினிக்
      காண்டகும் வல்ைலேயற் காத்தி யெீதனா
      ஆண்ெடாரு கணிச்சிைய அவுணன் ஓச்சினான். 91
      
2014 மாெலாடு கடவுளர் மறுகத தீயழற்
      காெலாடு ேபாந்திடுங் கடுவின் ெவம்ைமேபால்
      ேமலுறு கணிச்சிைய வரீன் ெசங்ைகயின்
      பாலுறு தண்டினாற் படியில் வடீ்டினான். 92
      
2015 நீக்கினன் கணிச்சிைய ெநடிய ேதார்கைத
      ேபாக்கினன் தன்ெனாடு ேபார்ெசய் கின்றவன்
      தாக்கணங் கமர்சிைல தன்ைனச் சின்னேம
      ஆக்கினன் அவுணர்கள் அலக்கண் எய்தினார். 93
      
2016 சீலமில் தசமுகன் ெசயிர்த்துக் காய்கனற்
      ேகாலம தாகிய குந்தம் ஒன்றிைன
      ஆலம ெதனவிட அ யின் ேப னான்
      ேமலுற வருவைத விைரந்து ேநாக்கினான். 94
      
2017 பூங்கழல் புைனகழற் பூத நாயகன்
      ஆங்கது காைலஓர் ஆழி மாப்பைட
      ஓங்கிய ப திேபால் உருட்டி னானேரா
      பாங்குறு சாரதர் பலரும் ேபாற்றேவ. 95
      
2018 விடுத்திடு கின்றேதார் வஅைல யாழிேபாய்ப்
      படுத்தது தசமுகப் பதகன் தண்டெமான்
      ெறடுத்தது வசீலும் இைமப்பில் எய்திேய
      அடற்புைன கழலினான் ஆகத் துற்றேத. 96
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2019 ஆகேமல் அைடதலும் அ யின் ேப னான்
      ேசாகேமல் ெகாண்டுெசஞ் ேசா  ேசர்தர
      மாகேமற் ெசம்புனல் மா  கான்றி
      ேமகேம யாெமன விளங்கி னானேரா. 97
      
2020 பரந்திழி குருதிநீர் பருப்ப தத்திைடப்
      பி ந்திடு நதிெயனப் ெபருக ஓடிேய
      அருந்திறல் சதமுக னாகத் ேதார்ைகயால்
      விைரந்தனன் புைடத்தலும் வழீ்ந்து ெபான்றினான். 98
      
2021 ஐந்திரு தைலயுைட அவுணன் மாய்தலுந்
      தந்திர அவுணர்தந் தாைன யாைவயும்
      கந்த ேதாளுைடக் கணங்கள் ேமற்ெசலா
      முந்துறு ேபரமர் முயல்வ தாயினார். 99
      
2022 அவ்வழி இலக்க ல் அநகன் என்பவன்
      ைமவழி சிந்ைதயன் மடிதத வாயினன்
      ைகவழி வில்லினன் கடியன் ேசைனைய
      எவ்வழி ேபாதிெரன் ெறதிர்ந்து தாக்கினான். 100
      
2023 ெவலற்கரும் வில்லுமிழ் ெவங்கண் வாளியால்
      அைலக்குந ராகிேய அடல்ெசய் மள்ளர்தந்
      தைலக்குைவ சிந்திேய தைரயில் வடீ்டிேய
      கலக்கினன் திைரக்கடல் கைடந்த மாெலன. 101
      
2024 ஆடியல் தாைனயான் அநகன் என்பவன்
      சாடினன் தி தலுந் தகுவர் யாவரும்
      ஓடினர் அன்னைத உருத்து ேநாக்கினான்
      படீுறு துன்முகன் என்னும் ேப னான். 102
      
2025 ேவறு
      தன்முன் ஓடிய அவுணைர ேநாக்கிநீர் தளேரல்
      மின்மி னிக்குலங் கதி ைன ெவல்லுேமா ெவகுளின்
      என்முன் நிற்பேரா பூதர்கள் ெசருத்ெதாழில் இழந்தார்
      நின்மின் நின்மிெனன் றுைரக்கவும் இைறயநின் றிலரால். 103
      
2026 தாைன பட்டன ேநாக்கினன் துன்முகன் தழல்ேமல்
      ஆெனய் பட்ெடன முனிந்தனன் பூதர்கள் அந்ேதா
      ேசைன பட்டெதன் றலமரக் குனித்தனன் சிைலையச்
      ேசாைன பட்டன வாெமன வடிக்ைண ெசா ந்தான். 104
      
2027 ெசா ந்த காைலயிற் பூதரும் ேபரமர் ெதாடங்கி
      வி ந்த ெவற்ெபாடு தருக்களும் பைடகளும் விடுப்ப
      எ ந்து ேபாயின சிற்சில இற்றவுஞ் சிலவால்
      ெந ந்து ேபாயின சிற்சில எதிெரதிர் ெநருக்க. 105
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2028 ஈறு ெசய்தில கைணமைழ இவெராடும் யாேன
      மாறு ெகாள்வதுந் தனிைமயில் அ ெதன வலிேயான்
      ஊறு ேசர்தரு மாையயால் ஒவ்ெவார்பூ தர்க்கும்
      நூறு நூறுருக் ெகாண்டுதாக் குற்றனன் ெநாடிப்பில். 106
      
2029 ஆய காைலயில் துன்முகன் வடிவமும் அடருந்
      தீெயன னக்கிளா� சாரத ெராடுெசருச் ெசய்யும்
      ஏய ெகாற்றமும் ேநாக்கினன் விம்மினன் ெவகுண்டான்
      மாைய ெகால்ெலன உன்னினன் வாைகயங் கதிேரான். 107
      
2030 மாற்று கின்றெதப் பைடக்கல ேமாெவன மதியாத்
      ேதற்று கின்றேதார் ேபாதகப் ெபரும்பைட ெசலுத்தக்
      காற்றின் முன்னுறு பூைளயின் உருெவலாங் கரப்பக்
      கூற்ற மன்னேதார் துன்முகன் ஒருவனாய்க் ெகாதித்தான். 108
      
2031 ெகாதித்த துன்முகன் தன்ெபருஞ் சிைலயிைனக் ேகாட்டி
      நுதித்த னிக்கைண ஆயிரம் ஒருெதாைட நூக்க
      மதித்து வரீன்றன் ஒருெபருஞ் சிைலயிைன வாங்கிக்
      கதித்த ேநான்கைண ஆயிரஞ் சிதறினன் கடிதில். 109
      
2032 ஆயி ரஞ்சரத் தாலவன் விட்டேகால் அறுத்துத்
      தீய வன்னிச் சிைலைய ேயழ் வாளியாற் சிந்தி
      ேமய சாலிைக தன்ைனேயார் பகழயால் வடீ்டிக்
      காயம் எங்கணும் அழுத்தினன் அளைவதீர் கைணகள். 110
      
2033 ேவறு
      அழுந்திடு வடிக்கைண யாகம் ேபாழ்தலும்
      எழுந்திடு குருதிநீர் இைரத்துச் ெசன்றிடக்
      ெகாழுந்தழல் புைரவேதார் ெகாடிய துன்முகன்
      விழுந்தனன் மயங்கினன் விளிந்து ளாெனன. 111
      
2034 ஊறிய குருதியன் உறுகண் எய்துவான்
      ேதறினன் ஒல்ைலயிற் ெசருவில் ேநர்துேமல்
      ஈறினி வந்திடும் இ ந்திட் டுய்வேத
      ஆெறன உன்னினன் அமருக் கஞ்சுவான். 112
      
2035 சிந்ைதயின் வழபடல் ெசய்து மாையயின்
      மந்திரம் ஒன்றிைன மரப்பின் உன்னுறா
      எந்திரத் ேத னும் எழுந்து துன்முகன்
      அந்தரத் தாற்றினால் அருவில் ேபாயினான். 113
      
2036 ஆயின காைலயில் அடல்ெவம் பூத ல்
      தீயிைன முருக்குறுஞ் சீற்றத் ேதார்சிலர்
      மாையயின் வலியினன் வஞ்சன் வல்ைலயிற்
      ேபாயினன் பற்றுதும் ேபாதுவரீ் என்றார். 114
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2037 ஆங்கது ேகட்டிடும் ஆடல் ெவய்யவன்
      ஈங்கிது தவிருதிர் இகலுக் கஞ்சிேய
      நீங்கினன் ஒருவைன ெநருக்கி ஆருயிர்
      வாங்குதல் புகழேதா வலியின் பாலேதா. 115
      
2038 ஓடினர் தம்ைமயும் உற்றுத் தாள்மலர்
      சூடினர் தம்ைமயும் ெதாழுத ைகயராய்
      வாடினர் தம்ைமயும் வலியி ேலாைரயுஞ்
      சாடினர் அல்லேரா நைவக்கட் டங்குவார். 116
      
2039 வரீைர அல்லைர ெவகுள லீெரனப்
      ேபரடல் ெவய்யவன் ேபச அன்னது
      கா ய ேமெயனக் கருத்தில் உன்னிேய
      சாரதர் ெதாடர்ந்திடுந் தன்ைம நீங்கினார். 117
      
2040 ேவறு
      அந்ேநர் காணா ஆள  மாமுக அடல்ெவய்ேயான்
      இன்ேன நந்தந் தாைனகள் எல்லாம் இ வாகும்
      பின்ேன நிற்ற லாவெத ெனன்னாப் ெபயர்குற்ேற
      முன்ேன ெசன்றான் பூதைர ேநாக்கி முனிகின்றான். 118
      
2041 நந்தா ஆற்றற் சிங்கமு கத்ேதான் அவன்நம்முன்
      வந்தான் யாேம மாற்றுதும் அன்னான் வலிெயன்னாக்
      ெகாந்தார் தாருச் சூழலும் ெவற்புங் ெகாண்ேடகி
      முந்தா நின்ற பூதர்கள் ெவம்ேபார் முயல்கின்றார். 119
      
2042 மட்டார் ெதாங்கற் சிங்கமு கன்ேமல் மதிேதாய்வான்
      எட்டா நின்ற ெவற்புள யாவும் எறிகின்றார்
      விட்டார் தாருச் சூழல் கணிச்சி வசீுற்றார்
      ெதாட்டார் சூலந் தண்ெடழு நாஞ்சில் ெசா கின்றார். 120
      
2043 ெசா யுங் காைலத் தீெயழ ேநாக்கிச் சுடர்ேவேலான்
      எ யுங் காலுங் கால வுயிர்ப்ப எதிர்ெசல்லாக்
      க யுந் தீயும் பூழிய தாகுங் ககனத்ேத
      தி யும் மீளும் மப்பைட ெசய்யுஞ் ெசயலீதால். 121
      
2044 அன்ேனா அன்ேனா நம்பைட எல்லாம் அடல்வரீன்
      முன்ேனா ெசல்லா தீய வுயிர்ப்பின் முடிவாமால்
      பின்ேன ெசய்வ ெதான்றிைல யாம்ேப ரமர்ெசய்வ
      ெதன்ேனா என்ேனா யா னு ேமலான இவெனன்ற . 122
      
2045 என்றார் பூதர் சீற்றம் விைளத்தார் யாரும்ேபாய்க்
      குன்றாய் அங்க ணுற்றன யாவுங் குழுவுற்ற
      வன்றா ருக்க ளானவும் மாண்ைகக் ெகாடுெதாட்டுச்
      ெசன்றார் ஆர்த்தார் சீயமு கன்ேமற் ெசலவுய்த்தார். 123
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2046 ேவறு
      ைகக்ெகாடு சாரத கணங்கள் ஆர்த்துடன்
      உய்க்குறு வைரெயலாம் ஒருங்கு ெசன்றிடாத்
      திக்குள வைரப்ெபலாஞ் ெசறிந்து ஞாயிறு
      ெமய்க்கதிர் வழங்குறும் விசும்பு தூர்த்தேவ. 124
      
2047 கல்லகத் ெதாகுதிகள் ககனந் தூர்த்துழி
      எல்லுைடச் ெசங்கதிர் இரவி மாய்ந்திட
      ஒல்ெலனத் திமிரம்வந் துறலும் ேநாக்கிேய
      அல்ெலனக் குடம்ைபயுள் அைடவ புள்ேளலாம். 125
      
2048 ெவற்பின நிரத்தலு மைறய ெவய்யவன்
      எற்படு முன்னேர இரவி ஓடினான்
      அற்புதம் அற்புதம் அைடந்த தம்புயன்
      கற்பெமன் றறிஞருங் கலக்கம் எய்தினார். 126
      
2049 ேபாற்றலன் தன்மிைசப் பூதர் தூண்டிய
      மாற்றரும் பதைலகள் மலிந்து வான்பட
      ஆற்றிைன அைடத்தலும் அஞ்சி நின்றனன்
      காற்றினும் விைரந்துெசல் கதி யின் பண்ணவன். 127
      
2050 இன்று றவுணரால் இடரு ழந்தனம்
      அன்றியும் பூதரீண் டடுககல் வசீினார்
      நின்றிடின் வருந்துதும் நிகழ்ச்சி ேதரலாஞ்
      ெசன்றிடல் துணிெவனத் ேதவர் ஓடினார். 128
      
2051 ெசருவலி வரீர்கள் ெசலுத்தச் ேசண்பட
      பருவைர யிைடயிைட பயின்று சுற்றிய
      கருமுகில் உண்டநீர் கான்று தம்வயின்
      உருமிடி எங்கணும் உகுத்து வழீ்ந்தேவ. 129
      
2052 ெவதிர்படு சிலம்பினும் வழுக்கி வழீ்ந்திடும்
      அதிர்குரல் அ யினம்அண்டச் ெசற்றின
      எதிருறு தகுவைன இனெமன் றுன்னிேய
      முதிர்தரு காதலான் முன்னுற் றாெலன. 130
      
2053 ைமம்மைல யிைடவிராய் வதிந்த ேமாட்டுைடக்
      ைகம்மைல அரற்றிேய கவிழ்வ காசிபன்
      ெசம்மைல அ ெயன ேநாக்கித் ேதம்பிேய
      விம்மைல ெயய்திேய வழீவ ெதன்னேவ. 131
      
2054 ெபாற்ைறயின் மரங்களிற் ெபாதிந்த ேகசரம்
      ெவற்றிெகாள் அ முகன் ெதாைடயின் ேமவின
      விற்றவர் தம்ைம விட்ேடதி லார்தைமப்
      பற்ெறாடு கலந்திடு பரத்ைத மாதர்ேபால். 132
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2055 எறிந்திடு வைரகள்தந் தம்மில் எற்றிடச்
      ெசறிந்திடு தீங்கனல் ெசன்ற திக்ெகலாம்
      ெபாறிந்தன புைகந்தன ெபா த லுற்றன
      மறிந்தன உலந்தன மன்னு யிர்த்ெதாைக. 133
      

2056 ஆயின பல்லியல் அைடயப் பூதர்கள்
      ஏயின குன்றமுந் தருவும் ஏகிேய
      சீயமா முகமுைடச் ெசல்வற் ேசர்ந்தனன்
      தூயவன் கயிைலச் சூழ்ந்த ெகாண்டல்ேபால். 134
      
2057 ெசடித்தைல எயின ல் திகழும் ஆயிரம்
      முடித்தைல யான்மிைசப் பட்ட ெமாய்வைர
      ெபாடித்தில இற்றில பூழி யாய்த்தில
      படித்தலம் வழீ்ந்தன ெநாய்ய பான்ைமயால். 135
      
2058 ேவறு
      துன்னற் பட்ட குன்ெறைவ யுஞ்சூர் துைணயாேனான்
      மின்னற் பட்ட ெமய்யிைட பட்ேட ெவற்பின்கட்
      பன்னற் பட்ட தாெமன வழீ்கின் றதுபாரா
      இன்னற் பட்டார் பூதர்கள் வாேனார் ஏங்குற்றார். 136
      
2059 சீலம் புக்க பா��டர் ெவம்ேபார் ெசயல்கா ணூஉக்
      ேகாலம் புக்க ேத ைட நின்றான் குப்புற்று
      ஞாலம் புக்கான் பூதர்கள் தம்ைம நலிதற்ேகார்
      ஆலம் புக்கா ெலன்ன நடந்தான் அடல்ெசய்வான். 137
      
2060 பார்ேமல் எற்றுஞ் சிற்சிலர் தம்ைமப் பைகவிண்ேணா
      ஊர்ேமல் எற்றுஞ் சிற்சிலர் தம்ைம உயர்பானுத்
      ேதர்ேமல் எற்றுஞ் சிற்சிலர் தம்ைமத் திைரேசர்முந்
      நீர்ேமல் எற்றுஞ் சிற்சிலர் தம்ைம ெநடிேதாச்சும். 138
      
2061 பற்றா நிற்குஞ் சிலவைர மூரற் பகுவாயிற்
      குற்றா நிற்குஞ் சிலவைர வா க் குழுேவாடுஞ்
      சுற்றா நிற்குஞ் சிலவைர அண்டச் சுவ ன்கண்
      எற்றா நிற்குஞ் சிலவைர அள்ளி எறிகிற்கும். 139
      
2062 புண்ட  கன்கட் சிலவைர வசீும் ெபாருெசங்ைகத்
      தண்டத ரன்கட் சிலவைர வசீுஞ் சதேவள்வி
      அண்டம தன்கட் சலவைர வசீும் அகிலஞ்சூழ்
      எண்டிைச யின்கட் சிலவைர வசீும் இகல்ேபசும். 140
      

2063 மாெல  ைவப்பிற் பலர்தைம வசீும் வானத்தில்
      காெலறி ைவப்பிற் பலர்தைம வசீும் கைரதீர்ந்த
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      ேவைலகள் முற்றும் பலர்தைம வசீும் வியன்மிக்க
      ஞாலம் அைனத்தும் பலர்தைம வசீும் நனிதூர்க்கும். 141
      
2064 சிங்கங் ெகாண்ட மாமுகன் வசீுஞ் ெசறிவாேல
      துங்கங் ெகாண்ட பார்முதல் விண்ணின் துைணயுந்தான்
      எங்கும் பூத மாயின அம்ம இதுெகாண்ேடா
      அங்கங் ெகல்லாம் பூதம ெதன்றார் அறிவுள்ளார். 142
      
2065 மிதித்துக் ெகால்லுஞ் சிற்சிலர் தம்ைம மிைசயுந்திப்
      பதத்திற் ெகால்லுஞ் சிற்சிலர் தம்ைமப் படிவத்ைதச்
      சிைதத்துக் ெகால்லுஞ் சிற்சிலர் தம்ைமச் ெசல்ெலன்ன
      உைதத்துக் ெகால்லுஞ் சிற்சிலா� தம்ைம உலவுற்ேற. 143
      
2066 விள்ளா நிற்குஞ் சிற்சிலர் ெசன்னி விரல்ேமலால்
      தள்ளா நிற்குஞ் சிற்சிலர் ெசன்னி தாமுற்றக்
      கிள்ளா நிற்குஞ் சிற்சிலர் ெசன்னி கிைளேயாடு
      மள்ளா நிற்குஞ் சிற்சிலர் ெசன்னி அடுகிற்கும். 144
      
2067 தாக்கிற் ெகால்லும் ஒருசிலர் தம்ைமத் தடிகின்ற
      ஊக்கிற் ெகால்லும் ஒருசிலர் தம்ைம யுருெமாத்த
      வாக்கிற் ெகால்லும் ஒருசிலர் தம்ைம மருளுற்ற
      ேநாக்கிற் ெகால்லும் ஒருசிலர் தம்ைம ெநாடிதன்னில். 145
      
2068 வாரா நிற்கும் பா ட ராசிைய வா ப்பின்
      ேசரா நிற்கும் வாய்ெதாறும் ஈண்டச் ேசர்த்திட்ேட
      ஆரா நிற்கும் ஆர்ந்தபி னாக அகல்ேமாடைடத்
      தூரா நிற்குந் தூர்த்தபின் ஆடல் ெதாழில்ெசய்யும். 146
      
2069 எழுவிற் ெகால்லும் ஒருசிலர் தம்ைம எ கூர்வாய்
      மழுவிற் ெகால்லும் ஒருசிலர் தம்ைம வயநாஞ்சில்
      ெகாழுவிற் ெகால்லும் ஒருசிலர் தம்ைம கூர்சூலக்
      கழுவிற் ெகால்லும் ஒருசிலர் தம்ைமக் கடிேதாடி. 147
      
2070 கரத்திற் ெகால்லுஞ் சிலவைர ேநான்கார் முகமுய்க்குஞ்
      சரத்திற் ெகால்லுஞ் சிலவைர அம்ெபாற் றண்டத்தின்
      உரத்திற் ெகால்லுஞ் சிலவைர அங்கண் ஒசிக்கின்ற
      மரத்திற் ெகால்லுஞ் சிலவைர மண்மீ தினில்வடீ்டும். 148
      
2071 ேதர்ேம லாேனா விண்ணுல காேனா திைசயாேனா
      பார்ேம லாேனா வார்கட லாேனா பதுமத்ேதான்
      ஊர்ேம லாேனா ேமருவி னாேனா உயர்பூதர்
      ேபார்ேம லாேனா தீயவன் என்றார் புலேவா��கள். 149
      

2072 அற்றார் தாள்கள் ைககள் இழந்தார் அடுதிண்ேடான்
      இற்றார் ெசன்னி சிந்தின துண்ட மிலரானார்
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      ெபற்றார் மார்பம் விண்டனர் வழீ்ந்து புரள்கின்றார்
      ெசற்றார் தம்ைம அட்டிடு பூதத் திறல்வரீர். 150
      
2073 ெசா யா நின்ற ேசா யர் ஆற்றத் துயர்ேமலார்
      ம யா நின்றார் எண்ணில ரால்மற் றவர்தம்முட்
      பி யா நின்ற ெசன்னியர் பல்ேலார் ெபயர்ெவய்தித்
      தி யா நின்ற  ஆடுறு கின்ற ெசயல்ெகாண்டார். 151
      
2074 கருவந் ெதய்தும் ஆருயிர் முற்றுங் கவிழ்கின்ற
      பருவந் தன்னில் தீயவன் உண்ணும் படிேயேபாற்
      ெசருவந் துற்ற சீயமு கத்துத் திறல்ேமேலான்
      ஒருவன் தாேன நின்றடு கின்றான் உலவாதான். 152
      
2075 அந்நீ ராகிப் பூதைர ெவய்ேயான் அடுகாைலச்
      ெசந்நீர் நீத்தம் ஆயிைட ேதாறுஞ் ெசன்றணீ்டித்
      ெதான்னரீ் ேவைல புக்குவர் நீக்கித் துவராக்கி
      முந்நீ ெரன்னுந் ெதான்ைமைய ேவறாய் முடிவித்த. 153
      
2076 ஆடா நின்றான் இத்திறம் ெவய்ேயான் அளவில்ல
      வடீா நின்றார் கண்டனர் ெவம்பூ தர்க்ெகல்லாங்
      ேகடா நின்றான் இங்கிவ ெனன்னாக் கிைளேயாடும்
      ஓடா நின்றா�� வானவ ெரல்லாம் உைலவுற்றார். 154
      
2077 துன்னா நின்ற ெதான்மரம் ெவற்பின் ெதாைகவசீி
      முன்னா குற்ற பூதர்கள் யாரும் முடிகாகக்
      ெகான்னார் சிங்க மாமுகன் அட்ேட குலவுற்று
      மின்னார் ெசம்ெபான் ேமருெவ னுந்ேதர் மிைசபுக்கான். 155
      
2078 ேவறு
      அவ்ேவைல யன்னான் அமர்ெசய்விைள யாடல் பாரா
      ைமேவைல ேபால்வான் அழற்கண்ணன் மனங்க னன்று
      ெசவ்ேவ ெயதிர்புக் க மாமுகற் சீறி ெவய்ேயாய்
      இவ்ேவைல உன்ைன முடிப்பன்இகல் முற்றி என்றான். 156
      
2079 என்றங்குைர ெசய்திடு பூதைன ஏந்தல் ேநாக்கி
      ஒன்றுஞ்சிறி துன்னைல அச்சமும் முற்றி லாதாய்
      நின்றிங்கிது கூறிைன என்னின் நினக்கு ேநரார்
      நன்றுன்வலி என்றுந ைகத்தனன் நாகர் அஞ்ச. 157
      
2080 அன்னான்நைக ெசய்தது காண்டலும் ஆழி நாப்பட்
      ெகான்னார்தழ ெலன்னெவ குண்டனன் கூளி ேவந்தன்
      நின்னாடைல நீக்குவன் காணுதி நீயு ெமன்ேறார்
      மின்னார்கழு முட்பைட ஆங்கவன் மீது விட்டான். 158
      
2081 கூற்றானவன் ஏவவ ரும்பைடக் ெகாள்ைக ேநாக்கி
      மாற்றானவ ேனார்பைட யும்வழங் காது நின்றான்
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      ேதாற்றாெனன வானவர் ஆர்த்தனர் சூல மார்பின்
      ஏற்றான்வைர ேமற்படு கண்டகத் திற்ற தன்ேற. 159
      
2082 உறுகின்றசூ லப்பைட ஊற்றமும் ஓங்கல் மார்பத்
      திறுகின்றதும் அங்கவன நின்றதும் யாவும் ேநாக்கிப்
      ெபறுகின் றவ ல் இவன்ெபற்றது ேபற ெதன்னா
      மறுகின்ற ெநஞ்சன் ஒருதண்டிைன வல்ைல உய்த்தான். 160
      
2083 ேவறு
      உய்த்தலும் அைனயதண் டுருமுற் றாெலன
      அத்தைல அ முகத் தவுணன் சாரதி
      ெமய்த்தைல ேகாடலும் ெவகுண்டு ேநாக்கிேய
      ைகத்தல மிருந்தேதார் கைதைய ஏவினான். 161
      
2084 மாவலி ேசர்தரு மடங்கல் மாமுகன்
      ஏவிய ெவங்கைத இைமப்பிற் பூதர்கள்
      காவலன் அகலேமற் கலந்து தாக்கிற்றால்
      ஓெவன அைனயனும் உளம்வ ருந்தேவ. 162
      
2085 ெசயிரறத் திருத்திய ெசம்ெபாற் குன்றின்ேமல்
      வயிரெமய்ப் பைடயது வந்தற் றாதலும்
      அயிருறப் புைனகலன் ஆகங் கீண்டிட
      உயி னுக் கவ்வழி யுைலவு மிக்கேத. 163
      
2086 தாக்கிய ேவைலயில் தழலின் நாட்டத்தான்
      மூக்கினின் மார்பினின் முழங்கு வாயினிற்
      ேதக்கிய குருதிநீர் சிந்து கின்றது
      ேமக்குயர் கனல்மைழ வி த்த தாைரேபால். 164
      
2087 மறந்தனன் ெதால்லுணர் ெவனினும் வன்றிறல்
      துறந்திலன் ெவவ்வழல் ெசா யுங் கண்ணினான்
      சிறந்திடும் ஊசலில் தி ந்த தன்னுயிர்
      இறந்திலன் அவற்ெகாரு கூற்றம் இன்ைமயால். 165
      
2088 ஆரழன் முகத்தவன் அயர்வுற் றவ்வழிச்
      ேசார்ெவாடு நிற்றலுஞ் சூரன் பின்வரும்
      வரீம துைடயவன் ேவெறார் பாகைனத்
      ேத ைட நிறுவினன் ேசறல் ேமயினான். 166
      
2089 ேவறு
      மூண்டமர் இயற்றச் சீய முகத்தவன் வரலும் ேநாக்கித்
      தூண்டிய ெவகுளி ேமேலான் சுமாலிெயன் றுைரக்குந் ெதால்ேலான்
      நீண்டிடு ேமரு ெவன்ன நிவந்தேதார் அடுக்கல் தன்ைனக்
      கீண்ட  முகன்ேமற் ெசல்லக் கிளர்ந்தனன் வசீி ஆர்த்தான். 167
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2090 மற்றவன் விடுத்த குன்ைற வாள  முகத்து வரீன்
      பற்றினன் ஒருதன் ைகயால் பந்ெதன மீட்டும் உந்தப்
      ெபாற்றட மார்பில் தாக்கப் புலம்பிேய சுமாலி என்பான்
      ெசற்றமும் தானு மாகச் ெசயலற்று நிலத்தன் ஆனான். 168
      
2091 நிலந்தனில் சுமாலி வ�ீ ெநடுஞ்சினம் திருகி அங்ைகத்
      தலந்தனில் கைரெயான் ேறந்தித் தண்டிேபாய் அவுணன் ேதா�ல்
      கலந்தவன் உரத்தில் ெசல்லப் புைடத்தலும் காமந் தன்னில்
      புலந்தவன் தனக்குக் காட்டும் உணர்ெவனப் ெபாடித்த தன்ேற. 169
      
2092 ெபாடித்தலும் வயிரத் தண்டம் பூத ன் முதல்வன் ெபாங்கிக்
      ெகாடித்தடந் ேதர்ேமல் நின்ற ேகாள  முகத்தன் தன்ேமல்
      இடித்ெதனக் ைகயால் எற்ற எ ெயழ நைகத்துத் தன்ேனார்
      அடித்தலங் ெகாண்டு தள்ளி அமரர்கள் ெவருவ ஆர்த்தான். 170
      
2093 தாளினால் உந்தி விட்ட தண்டிேசண் எழுந்து ெமல்ல
      மீளுவான் அடுவ ெனன்னும் ெவகுளியான் உயிர்ப்பு வஙீ்கி
      யாளிேசர் வதனத் தண்ணல் ஆடக வயிரக் குன்றத்
      ேதாளின்ேமல் குப்புற் ேறதன் னடிெகாடு துைகக்கல் உற்றான். 172
      
2094 ஆடியல் தாைன மன்னன் ஆயிரத் திரட்டி ேதாளும்
      ஓடினன் துைகத்துத் தாளும் ஓய்ந்தனன் அவற்ைற ேநாக்கி
      நாடினன் தி யா நின்றான் நாகநீள் குடுமிக் குன்றில்
      ேகாடுயர் ெபாதும்பர் தன்னிற் பாய்ந்திடும் குரங்கு ேபால்வான். 172
      
2095 குரங்குைளக் குடுமிச் சூட்டுக் ேகாள  முகத்து ெவய்ேயான்
      கரங்களிற் பாயும் அங்கட் கலந்திடு பைடயிற் பாயுஞ்
      சிரங்களிற் பாயும் மீளச ெசவிெதாறும் பாயும் பூந்தண்
      மரங்களிற் பாய்ந்து ெசல்லும் மணிச்சிைற வண்டும் ேபான்றான். 173
      
2096 ெசறிந்திடு கரமுந் ேதாளுஞ் ெசன்னியும் பூதன் ெசல்வ
      தறிந்திலன் சிறியன் ேபாலும் அ முகத் தவுணன் நம்ேமல்
      எறிந்துல வுற்றுச் சூழும் ஈெகாெலன் ெறாருதன் ைகயால்
      ெசாறிந்தனன் சிறிது பின்னர்த் தண்டிையத் துைடத்து விட்டான். 174
      
2097 ஒருதனிக் கரத்தால் தீேயான் உருட்டினன் துைடப்பத் தண்டி
      ெப துெநாந் தாற்றல் ேபாகிப் பின்றினன் ெபயர்ந்து ேபானான்
      ெத தரு பூதர் அஞ்சித் சிந்திச் ெசயெலான் றில்லார்
      அ துெசய் தவேம அல்லால் ஆற்றல்ெபற் றிடுவ துண்ேடா. 175
      
2098 பூதர்கள் இ வு ேநாக்கிப் ெபாருதிறல் இலக்கத் ெதட்டு
      ேமதகு வரீர் யாரும் ெவய்யேதர் கடாவிச் ெசன்று
      தீதறு சிைலகள் வாங்கிச் சீயமா முகவற் சுற்றித்
      தாதவிழ் மலர்ெபய் ெதன்னச் சரமைழ ெபாழிதல் உற்றார். 176
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2099 ெபாழிந்திடு பகழி ெயல்லாம் புகுந்திடு சுவடின் நாகி
      அழிந்ததும் இன்றி முன்ேபால் அவன்புைட வழீ ேநாக்கி
      ஒழிந்தெதம் மாற்ற ெலன்னா உட்கினர் ஒருதன் ேத ன்
      இழிந்தனன் அவுணர் ேகாமான் இடிபடத ெதழித்துச் ெசன்றான். 177
      
2100 எடுத்தனன் சிலவர் ேதைர எறிந்தனன் ஒன்ெறா ெடான்றின்
      அடித்தனன் சிலவர் ேதைர அள்ளினன் அங்ைக தன்னால்
      ஒடித்தனன் சிலவர் ேதைர உைரத்தனன் சிலவர் ேதைரப்
      ெபாடித்தனன் சிலவர் ேதைரப் புைதத்தனன் சிலவர் ேதைர. 178
      
2101 இத்திற மடங்கல் வரீன் அடுதலும் இலக்கத் ெதண்மர்
      தத்தம துயிேர தாங்கித் தனுெவாடு பைடகள் மானம்
      ெமய்த்திறல் சிந்திச் சாய்ந்தார் ேமவலன் ேதர்ேமற் புக்கான்
      அத்தைல நின்ற வரீ வாகுமற் றதைனக் கண்டான். 179
      
2102 ஆள  அைனய வரீன் அதுகண்டு பூதர் தம்முட்
      ேகாள  முகத்து ெவய்ேயான் ெகான்றேதார் பாதி உண்டால்
      தாளுைட வில்லி னாருஞ் சம டத் தழிந்தார் இந்த
      நாளினின் முடியும் ேபாலும் நம்ெபரும் பைடயு ெமன்றான். 180
      
2103 அடல்ெபறு புயத்து வள்ளல் ஆடக வைரேபா லுள்ள
      ேகாடுமர மான ெதான்ைறக் ேகாட்டினன் சினேமற் ெகாண்டான்
      விடமுறு தறுகட் ேகது விைரந்ெதாரு பாங்க  புக்கு
      நடுெவலாங் கவரத் ேதான்று நாகிளங் கதிேர ேபால. 181
      
2104 வாங்கிய சிைலயிற் பூட்டி வடிக்கைண அநந்த ேகாடி
      தூங்கலின் மைழகான் ெறன்ன உலப்புறான் ெசா ந்து நிற்ப
      ஆங்ெகதிர் அடர்த்துப் ேபார்ெசய் அவுணர்தந் தைலகள் பாறத்
      தாங்கிய பைடகள் சிந்தித் தைரமிைசத் துணிந்து வழீ்ந்தார். 182
      
2105 ப த்ெதாைக முழுதும் பட்ட பாழியந் ேதா�கள் பட்ட
      ஒருத்தலும் பிடியும் பட்ட உலப்பிலா அவுணர் பட்டார்
      ெபருத்தன பிணத்தின் குன்றம் பிறங்கின ேபய்கள் ெமாய்த்த
      திைரத்ெதழு ேசா  நீத்தந் ெதண்டிைர மடுத்த தம்மா. 183
      
2106 ேதெரனப் பட்ட வரீர் திறெமனப் பட்ட மாவின்
      ேபெரனப் பட்ட யாைனப் ெபருக்ெகனப் பட்ட தம்முட்
      ேப ைடப் படாத எல்லாம் ெபாருதிைரக் குருதி வா
      வரீனுக் குதவி யாக ேவைலயுள் உய்த்த தன்ேற. 184
      
2107 ேப யின் ஒலியும் தீய அவுணர்கள் பிடித்த வில்லின்
      நா யின் ஒலியும் சூழும் நாற்பைட ஒலியும் மாண்ட
      கா யின் ஒலியும் ேமாட்டுக் கணங்களின் ஒலியுஞ் ெசந்நீ��
      வா யின் ஒலியு மாகி அடுகளம் மலிந்த அன்ேற. 185
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2108 மைலகைள அறுக்கும் ேவைல வாள்கைள அறுக்குஞ் ெசங்ைகச்
      சிைலகைள அறுக்கும் ெவய்ேயார் திண்டிறல் ெகாண்ட ேதாளின்
      நிைலகைள அறுக்கும் மார்பின் நிைரகைள அறுக்குங் ேகாடி
      தைலகைள அறுக்கும் அம்மா இைளயவன் சரம ெதான்ேற. 186
      
2109 காழுறும் அவுணர் ெசன்னி கரதல ெநடுந்ேதாள் மார்பகம்
      வாழிய முருகன் தூதன் வாளிகள் ெவௗவி ஏகி
      ஏழுள கடலும் நீங்கி எண்டிைசக் கி கள் தாவி
      ஆழியங் கி ேபாழந் தப்பால் அண்டமும் பிளந்து ெசல்லும். 187
      
2110 கரண்டம தான ெசந்நீர் ஆற்றிைடக் கவிழ்ந்து மூழ்கித்
      திரண்டவூன் ெவௗவி மீண்டு சிறகைர உதறு கின்ற
      முரண்டகு வரீர் ெசன்னி மூைளபுக் கைளந்து வா க்
      குரண்டமீ ெதன்ன லான கருநிறக் ெகாடிக ெளல்லாம். 188
      
2111 இவ்வஆஆ அவுணர் தாைன இறந்திட வரீ வாகு
      அவ்வயின் நின்று ெசன்றாங் கடுதலும் அதைனக் கண்டார்
      ெதவ்வைர முருக்கும் ைவேவற் சீயமா முகத்தன் ைமந்தர்
      ஐவைர ெவல்லும் ஆற்றல் ஐம்பதிற் றிருவா� என்பார். 189
      
2112 சினத்தனர் இதைழப் பல்லால் தின்றனர் நம்முன் ெவம்ேபார்
      விைனத்ெதாழில் இயற்று வாைன ெவய்ெதன அடுது ெமன்னா
      இனத்ெதாடு ேதர்க டாவி ஏகிேய வரீன் தன்ேமல்
      தனித்தனி வார்விற் ேகாட்டிச் சரமைழ சிதற லுற்றார். 190
      
2113 நூற்றுவர் ஒருங்கு ேநர்ந்து ேநான்றைலச் சிைலகள் வாங்கி
      ேமற்றிகழ் முகில்கான் ெறன்ன வசீிய விசிகந் தன்ைன
      ஆற்றல்ேசர் வரீன் காணா அயிற்கைண அநந்த ேகாடி
      காற்ெறனத் துரந்து மாற்றிக் கடவுளர் புகழ ஆர்த்தான். 191
      
2114 ெதாைலவுறும் அவுணன் ைமந்தா� துண்ெணனக் கனன்று பின்னுங்
      ெகாைலயுைட ெநடுங்கூர் வாளி ேகாடிேகா டிகள்நின் றுய்ப்ப
      வலியுைட வரீ வாகு மற்றைவ மாற்றி அன்ேனார்
      சிைலெயாடு ேதர்கள் தம்ைமச் ெசஞ்சரந் தூண்டி வழீ்த்தான். 192
      
2115 ேதெராடு சிைலகள் மாயச் சீயமா முகத்தன் ைமந்தர்
      வரீைன எதிர்ந்து வில்லால் ெவன்றிடல் அ து ேபாலுங்
      கூருைட நுதிவாட் ேபா ற் ெகால்லுதும் இவைன என்னாப்
      பா ைட வந்ேதார் சூழ்ச்சி வைகயினாற் பகர்த லுற்றார். 193
      
2116 காட்புைடச் சிைலயின் விஞ்ைச கற்றேத அன்றி எம்ேபால்
      வாட்பைட பயின்றி லாய்ெகால் வல்ைலேயல் அப்ேபார் ெசய்யச்
      ேசட்பைட யன்றி எம்முன் ேசர்தியால் வரீ என்னாத்
      ேதாட்புைட ெகாட்டி ஆர்த்தார் கூற்றனுந் துளக்கம் எய்த. 194
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2117 வன்றிறல் அவுணன் ைமந்தர் உைரயிைன வள்ளல் ேகளா
      நன்றிது புகன்றரீ் என்னா நைகெசய்து நாதன் தந்த
      மின்றிகழ் சுடர்வாள் ெகாண்டு விைரந்துகீழ்த் தலத்திற் பாய்ந்து
      ெசன்றனன் அதைன ேநாக்கித் ேதவரும் இடுக்கண் ெசய்தார். 195
      
2118 வார்ந்திடு கழற்கால் வரீன் வாள்ெகாடு வரலும் ேநாக்கித்
      தீர்ந்தனன் ஆவி இன்ேன ெசகுக்கலாம் இவைன ெயன்னாக்
      கூர்ந்திடு நாந்த கங்கள் தனித்தனி ெகாண்டு ெசன்று
      ேநர்ந்தனர் வைளந்து ெகாண்டார் மதிையச்சூழ் நிசிைய ஒப்பார். 196
      
2119 வைளந்தனர் வரீன் ேதாளின் மார்பினிற் கரத்தின் ெமாய்ம்பிற்
      களந்தனிற் ெசன்னி தன்னிற் கருதினர் இலக்கம் நாடிக்
      கிளர்ந்திடு நாந்த கத்தாற் கிட்டினர் எறித ேலாடும்
      உளந்தளர் வில்ேலான் ேமனிக் குற்றில சிறிதும் ஊறு. 197
      
2120 ஊறிலாத் தன்ைம ேநாக்கி உவைனயாம் பற்றி ெமல்லக்
      ேகாறேல கரும ெமன்னாக் குழுெவாடும் அவைனப் புல்லச்
      சீறினான் தன்வா ேளாச்சிச் சிறிதுெமய் ெத யா வண்ணம்
      நூறினான் ெகால்ேலா என்ன நூற்றுவ  தைமயும் அட்டான். 198
      
2121 அட்டிடு கின்ற வரீன் அமரர்கள் வழுத்த மீண்டு
      தட்டுைட ெநடுந்ேதர் புக்கான் தன்மனக் கினிய ைமந்தர்
      பட்டிடு தன்ைம ேநாக்கிப் பாடுறும் அவுணர் ேகாமான்
      மட்டறு துய ன் மூழ்கி மானத்தால் இரக்க முற்றான். 199
      
2122 ேகாளுண்ட அ மான் துப்பில் குமரைர ஒருவன் ெகாண்ட
      வாளுண்ட ெதன்று ெநஞ்சம் வைசயுண்டு வருந்தல் மன்ேனா
      தாளுண்டு ப த்து நிற்கத் தைலகளுண் ெடண்ணி லாத
      ேதாளுண்டு கரங்க ளுண்டு சுமக்கலாம் ேபாலு மன்ேற. 200
      
2123 என்னுைட ைமந்தர் தம்ைம யாவருங் காண ஈண்ெடன்
      முன்னுற ஒருவ ேனாதான் முடித்துயிர் ெகாண்டு நிற்பான்
      பின்னினி இதற்கு ேமலும் ெபற்றிடும் வைசெயான் றுண்ேடா
      ஒன்னலர் தங்கட் ெகல்லாம் ஒருநைக விைளத்ேதன் அன்ேறா. 201
      
2124 ெபான்றினர் தம்ைம உன்னிப் ெபாருமிேய புன்கண் எய்தி
      நின்றிடின் ஆவ துண்ேடா ேநரலர் ெதாகுதி எல்லாங்
      ெகாண்ெறாரு கணத்தின் முன்னர்க் குழுெவாடும் வா  வா த்
      தின்றுேதக் கிட்டால் அன்றித் தீருேமா எனது சீற்றம். 202
      
2125 ேமவல ராகும் இன்ேனார் குழுவிைன விைரவின் அட்டுத்
      தாவறு சுடர்ேவல் ெகாண்ட பாலகன் தைனயும் ெவன்று
      ேதவர்கள் எனப்ேபர் ெபற்ேறார் யாைரயும் இன்ேற ெசற்று
      மூவுல கிைனயும் யாேன முடிக்குவன் விைரவின் என்றான். 203
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2126 என்னஇத் திறங்கள் பன்னி எ யுெமய் விதிர்ப்பச் சீறித்
      தன்னுறு தடந்ேதர் உய்க்குஞ் சாரதி தன்ைன ேநாக்கிக்
      ெகான்னுைன அயில்வாட் ெசங்ைகக் குமரர்தங் குழுைவக் ெகான்றான்
      முன்றுக் கடவு ெகன்ன நன்றிது முதல்வ என்றான். 204
      
2127 பாகுநூல் உணர்ந்து வல்ேலான் ப யிைன எழுப்பிப் பண்ணி
      மாகநீ டடந்ேதர் தூண்ட அ முகன் வருத ேலாடும்
      ஏகநா யகனாம் மூர்த்தி ஏவலான் அதைன ேநாக்கி
      ஓைகயால் தனது மான்ேதர் அதெனாடும் ஒல்ைல ேநர்ந்தான். 205

2128 ேந ந்திடு கின்ற காைல நிைரபடு விழிக ேடாறுஞ்
      சார்ந்தழல் சிதற ேநாக்கித் தைளபடு தறுகட் சீயம்
      ஆர்ந்திடு பைககண் ெடன்ன ஆற்றவுஞ் சினமீக் ெகாண்டு
      ேசர்ந்திடு வாைன ேநாக்கிச் சிங்கமா முகத்தன் ெசால்வான். 206
      
2129 ஆதிதந் தருளும் ைமந்தன் அறுமுகன் அவன்நீ அல்ைல
      ஏதிலா இலக்க ெரன்ேற இைசத்திடு ேவார்கள் தம்முள்
      நாதேனா எண்மர் தம்முள் ஒருவேனா நம்மூர் வந்த
      தூதேனா இைனயர் தம்முள் யாைரநீ ெசால்லு ெகன்றான். 207
      
2130 அல்லுறழ் கண்டன் தந்த அறுமுகற் கடிய னாேனன்
      ெதால்ைலநும் மூதூர் அட்டுத் தூதனு மாகி மீண்ேடன்
      எல்ைலயின் நுமைர ெயல்லாம் ஈண்ெடாரு கணத்தின் அட்டு
      ெவல்லுவ தைமந்து நின்ேறன் வரீவா ெகன்ேபா� என்றார். 208
      
2131 ேவறு
      திண்டிறற் ேசவகன் ெசப்பும் இம்ெமாழி
      விண்டிடு ெசவிெதாறும் விடம்ெபய் தாெலனக்
      ெகாண்டனன் ெவகுண்ெடாரு கூற்றங் கூறினான்
      உண்டிடும் அசனின் உமிழ்ந்திட் டாெலன. 209
      
2132 உறுபைட உழப்பிைன உணர்கு றாதேதார்
      சிறுவைர ெவல்வதுந் திருந்து மாநகர்
      உைரதரும் எளியைர உடன்று ெகால்வதும்
      அறிகுறி ஈதுேமார் ஆண்ைமப் பாலேதா. 210
      
2133 நூற்றியற் குமரைர ெநாய்திற் ெகான்றநின்
      ஆற்றைலக் ெகடுக்குவன் ஆவி வாங்கிேய
      கூற்றுவற் குண்டியாக் ெகாடுப்பன் ெமய்யிைனப்
      பாற்றினுக் குதவுவன் பாலவன் காணேவ. 211
      
2134 உன்னுைட வன்ைமயும் உனது நாயகன்
      தன்னுைட வன்ைமயுந் தாைன வன்ைமயும்
      பின்னுைட அமரர்கள் ெபற்ற வன்ைமயும்
      என்னுைட வன்ைமயால் இைறயின் நீக்கேவன். 212
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2135 வானவர் சிைறயிைன மாற்ற உன்னிேய
      தாைனெயா ேடகிெயன் றன்முன் எய்தின்நீர்
      ஊனுயிர் வாழ்க்ைகயும் ஒல்ைல தீர்திரால்
      ஆனெதா ரூதியம் அழகி தாற்றேவ. 213
      
2136 மூண்டெதால் விதியினான் முடிந்த மன்னுயிர்
      ஈண்டுதம் மியாக்ைகயுள் ேமவும் என்னினும்
      ஈண்ெடைன மாறுெகாண் டிகல்ெசய் கின்றவர்
      மாண்டிடும் ஆறலால் மற்றும் உய்வேரா. 214
      
2137 என்பைத அ முகன் இயம்ப எம்பிரான்
      நன்ெபருந் தூதுவன் நைகெசய் தங்ைகயின்
      மன்ெபருஞ் சிைலயிைன வணக்கி வாளிேயார்
      ஒன்பெதா ெடான்பைத உரத்தில் தூண்டினான். 215
      
2138 விைரந்திடு ெசலவினால் விசிகம் ஏவலான்
      உரந்தனிற் படுதலும் ஒசிந்து வழீ்ந்தன
      இரந்திடு ெதாழிலவர் இன்ைம யாளர்ேபால்
      கரந்தவர் இயற்ைகையக் கருதி மீள்வேபால். 216
      
2139 முருகன ேதவலால் முன்னம் விட்டிடு
      ெபாருகைண அகலேமற் புகாது வழீ்தலும்
      அ ெகழு முகமுைட அவுணர் நாயகன்
      கரமிைச இருந்தேதார் கைதெயான் ேறவினான். 217
      
2140 ஏவிய தண்டிைன ஏந்தல் ஈ ரு
      தூவயில் வாளியால் துண்டஞ் ெசய்திடா
      ஓவரும் பான்ைமயால் ஒராயிர ரங்கைண
      ேதவைர அைலத்தவன் சிரத்தில் ஓச்சினான். 218
      
2141 சிரம்படு கின்றேதார் ெசய்ய வாளிகள்
      பரம்படு பலதுணி பட்டு வழீ்ந்தன
      உரம்படும் அவுணர்கள் உைறதற் ெகாத்தமுப்
      புரம்படு கின்றேதார் பூழி யாெமன. 219
      
2142 ெபான்றிகழ் வடிக்கைண ெபாடிப்ப இன்னமுன்
      நின்றமர் பு யுேமா ெநன்னல் தூதுவன்
      நன்ெறன அ முகன் நைகத்துத் தன்ைகயின்
      மின்றிகழ சூலேவல் தி த்து வசீினான். 220
      
2143 காசினி எ கிளர் காட்சித் தாெலன
      ஆசினி தனில்வரு சூலத் தாற்றலுந்
      ேதசுைட நிைலைமயுந் திறலும் ேநாக்கிேய
      வசீினன் எதிருற விசிகம் ஆயிரம். 221
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2144 ெநட்டிைலச் சூலேவல் நிமலற் கன்பிேனான்
      விட்டிடு பகழிைய வடீ்டி ேமற்ெசலப்
      பட்டது ேநாக்கினன் ப ந்து பின்னருந்
      ெதாட்டனன் ஆயிரஞ் சுடர்ெகாள் வான்கைண. 222
      
2145 ஏவிய எல்ைலயில் எதிரும் வாளிையத்
      தூவுறு ெகான்னுைனச் சூலஞ் சிந்திேய
      ேமவலர் பரவுறும் வரீ வாகுேமல்
      ேதவரும் மருளுறக் கடிது ெசன்றேத. 223
      
2146 இலக்கரும் நங்கினர் எண்மர் ஏங்கிேய
      கலக்கம தைடந்தனர் கணங்கள் யாவரும்
      இலக்கணுற் றிரங்கினர் அமரர் இப்பைட
      விலக்க  ேதெகாெலன் றுயிர்த்து விம்மினார். 224
      
2147 ேவறு
      ேகாள்ெகாண்ட பகழிகளின் ெகாைலெகாண்டு நிைலெகாண்ட
      ேதாள்ெகாண்டு ெசல்லவருஞ் சூலத்தின் திறல்ேநாக்கி
      நீள்ெகாண்டல் அன்னெதாரு நீலமிடற் றவன்தந்த
      வாள்ெகாண்டு குைறத்திட்டான் வலிெகாண்ட தகலாதான். 225
      
2148 சூலம்ேபாய் இற்றிடலுந் துைணவர்களாய் உள்ேளாரும்
      ஞாலஞ்ேசர் பூதர்களும் நனிமகிழ்வு விறந்தனரால்
      ஆலம்ேபாந் தடா�த்திடலும் அமலனுண்டு தைமக்காத்த
      காலம்ேபால் அமரெரலாந் துயரம்ேபாய்க் களிசிறந்தார். 226
      
2149 அக்காைல ெவள்ளிமைல அளிக்குநந்தி கணத்திைறவன்
      ெமய்க்கால வடைவயினும் ெவகுளியுறு ெபற்றியனாய்
      இக்காைல இவனுயிைர யாேனஉண் குவெனன்னா
      ைமக்காலன் றைனமுடித்த வள்ளல்தனிப் பைடெகாண்டான். 227
      
2150 எந்தி த்த இருக்ைகதனில் இருத்திேய கருவிகளான்
      மந்திரத்தின் விதிமுைறயின் மனப்படுபூ சைனஇயற்றி
      அந்தரத்தில் இைமயவர்க்கும் அ யயற்கும் ெவலற்க ய
      சுந்தரத்ேதாள் அ முகைன அடுதிெயனத் ெதாழுதுய்த்தான். 228
      
2151 உய்ப்பெதாரு பைடயழல்கான் றுலகம்ெவருக் ெகாள்வரலும்
      எப்பைடேயா இஃெதன்றான் இைமயவர்தம் பைடெவன்றான்
      துப்பைடயுஞ் ெசஞ்சடிலத் ேதான்றல்பைட எனத்ெத யா
      அப்பைடேயா அடுவெதன அண்டம்ெவடி படநைகத்தான். 229
      
2152 அற்பட்ட புலனுைடய அ முகத்தன் தான்ேநாற்று
      முற்பட்ட பகற்ெகாண்ட முக்கணான் தனதுபைட
      எற்பட்ட மணிக்கடகத் ெதாருகரத்தில் இருந்ததைனச்
      ெசாற்பட்ட மந்திரத்தால் வழிபட்டுத் தூண்டினனால். 230
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2153 தூண்டலுறு பரன்பைடயுந் ெதால்ைலவரும் அப்பைடயும்
      ஈண்டிெயதி ெரதிர்துன்னி இைணெகாண்ேடார் இருதைலவர்
      காண்டைகய ேகண்ைமயினாற் கடிதுவந்து கலந்ேதபின்
      மீண்டிடுவ ேதேபால விடுத்தவர்பால் ேமவினவால். 231
      
2154 ேவறு
      தன்பைட மீடலுஞ் சயங்ெகாள் ெமாய்ம்பினான்
      துன்புைட மனத்தனாய்ச் சூரன் என்பவன்
      பின்புைட யாெனாடு ேபசப் பின்ெனாரு
      முன்புைட யா ைல என்று முன்னினான். 232
      
2155 ஆற்றலிற் குைறவிலன் அழிவு றாதமர்
      ேபற்றினிற் குைறவிலன் பிறைர அட்டிடு
      கூற்றினிற் குைறவிலன் ேகாடி கூற்றுவர்
      ஏற்ெறதிர் மைலயினும் இைமப்பிற் ெகால்வனால். 233
      
2156 அவன்ெபரு முயற்சிேய ஆற்ற லாம்என்ேகா
      தவங்களின் வன்ைமேய வன்ைம தான்என்ேகா
      சிவன்பு  வரமேத சீ  தால்என்ேகா
      எவன்ெப  ெதன்றியான் இைசக்க வல்லேன. 234
      
2157 விடலுறு பகழியான் ெமய்யில் ஊறிலான்
      அடலுறு பைடயினும் அழிவு ெபற்றிலான்
      ெகாடியேதார் அ முகன் குமரன் ெசங்ைகயிற்
      பைடகளின் அன்றிேய படுகி லானேரா. 235
      
2158 தீயவன் ஆவிைய சிந்தல் கூடுறா
      தாயினும் ெவஞ்சம  ஆற்றி இங்கிவன்
      ேதயுயர் ேத ைனப் பைடையச் ேசைனைய
      மாய்வுறு விப்பனால் வல்ைலயா ெனன்றான். 236
      
2159 இத்திறம் இைளயவன் இயம்பி ஏழிரு
      ெபாத்திரம் தூண்டிேய ெபாருவில் ேகச
      வத்திர முைடயவன் ைவயம் உந்துவான்
      சித்திர ெநடுந்தைல சிந்தி நீக்கினான். 237
      
2160 சாரதி தைலயது தைரயில் வழீுமுன்
      சூெராடு ேதான்றினான் சுளிந்ெதார் தண்டிைன
      ஓ ைம ஒடுங்குமுன் உருமின் உய்த்தலும்
      வார்கழல் இைளயவன் மருமம் மாய்ந்தேத. 238
      
2161 விடலரும் திறலுைட வரீ வாகுவின்
      தடமிகும் உரம்புகு தண்டஞ் சாளரத்
      திைடயிைட கதிர்வரும் எல்ைல காணுறும்
      ெபாடிெயன லாகிேய புைகயில் ேபாயேத. 239
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2162 ேதாட்டுைண வாைகயான் சுளிந்து துண்ெணன
      ஓடடுறு ெநடுங்கைண உய்த்ெதா ராயிரம்
      ேமாட்டுைட விறல  முகத்தன் ஏறிய
      ேசட்டுைட மணிெநடும் ேதைர வடீ்டினான். 240

2163 ேதரழிந் திடுதலும் ஆர்த்துச் சிங்கைன
      ஆருயிர் ெகாள்ளுதும் அற்ற மீெதனாப்
      பா ட  வைரகளும் பைடயும் வசீிேய
      சாருற வைளந்தனர் சம ன் முந்தினார். 241
      
2164 ெவய்யவன் அங்கது ெவகுண்டு ேநாக்கிேய
      ெசய்யேதார் மணிெநடுஞ் ேசமத் ேதர்புகா
      ஐயிரு நூறுவில் லதைன ஆயிரம்
      ைகயினில் எடுத்தனன் கடிதின் வாங்கினான். 242
      
2165 கருமணி வைரபுைர காமர் வில்ெலலாம்
      அரவுறழ் குணங்கள்ெகாண் டவுணன் ைகயுற
      திருமுடி பலவுைடக் கி யிற் ெசல்லினம்
      உருெகழு மின்ெனாடும் உறுவ ேபான்றேவ. 243
      
2166 பிடித்திடும் விற்களில் பிறங்கு நாெணாலி
      எடுத்தனன் எடுத்தலும் உயிர்கள் யாைவயும்
      துடித்தன அண்டமும் துளக்க முற்றன
      முடித்தைல பனித்தனன் முள த் ேதவனும். 244
      
2167 வணக்கிய விற்களின் மடங்கல் மாமுகன்
      கணக்கில வாகிய கடல்கள் வாெனழஇீத்
      தணக்கில ெபாழிந்ெதனச் சரங்கள் சிந்தலும்
      பிணக்குைவ ஆயினர் ெபயர்ந்த பூதர்கள். 245
      
2168 தாள்களும் கரங்களும் தைலயும் சிந்தினர்
      ேகாளுறு தைசெயாடு குருதி சிந்தினர்
      மூைளகள் சிந்தினர் முடியும் கால்ெபாரப்
      பூைளகள் சிந்தின ேபாலப் பூதர்கள். 246
      
2169 தருப்பயில் பாற்கடல் தனது சீகரம்
      திைரப்ெபருங் கரங்களால் சிந்தல் ேபான்றதால்
      அ ப்ெபரு முகத்தவன் ஆயி ரங்ைகயால்
      துரப்புறு கண்கைளத் தூண்டு கின்றேத. 247
      
2170 மண்டல நிரந்தன வானம் தூர்த்தன
      எண்டிைச மைறத்தன கி கள் ஈண்டுவ
      ெதண்டிைர எங்கணும் ெசறிவ அப்புறத்
      தண்டமும் ேபாவன அவுணன் வாளிகள். 248
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2171 மருப்புயர் திைசக்க  மருமம் பாய்வன
      பருப்பதம் ஏைழயும் பகிர்வ ேமருவாம்
      ெபாருப்ைபயும் ேபாழ்வன புண  ேதாறமர்
      ெநருப்ைபயும் தணிப்பன நீசன் வாளிேய. 249
      
2172 மாறுபட் டவன்விடும் வாளி மா யால்
      ஈறுபட் டிடாதேதா ருயிரும் யாக்ைககள்
      கூறுபட் டிடாதேதா ருயிரும் ெகாம்ெமன
      ஊறுபட் டிடாதேதா ருயிரும் இல்ைலேய. 250
      
2173 எண்படும் அ முகன் எடுத்த வில்லுமிழ்
      புண்படு கைணமைழ ெபாதிந்து ேபாகுறா
      விண்படு ெநறிெயலாம் விலக்கி மாற்றிேய
      ஒண்புவி ஆக்கிய துலகம் யாைவயும். 251
      
2174 தாக்குறும் அ முகன் சரங்கள் பா டர்
      யாக்ைககள் உருவிேய எடுத்து ெநாய்ெதனப்
      ேபாக்குறு கின்றன புலாவின் சூட்டிைனக்
      ேகாக்குறு சலாைகயின் குழுவு ேபாலேவ. 252
      
2175 ெமய்ந்ெநறி யுணர்கிலார் ெவறுக்ைக ெபற்றது
      துன்னிய கிைளக்ெகாரு துன்ப மாதல்ேபால்
      ஒன்னலன் விடுங்கைண உலப்பின் ேறாடலால்
      தன்னுறு பைடகைளத் தானுங் ெகான்றேவ. 253
      
2176 தீந்ெதாழில் அ முகன் ெசறித்த வாளிகள்
      வாய்ந்திடுஞ் ேசெணறி மாற்றும் பான்ைமயால்
      காய்ந்திடுஞ் ெசங்கதிர்க் கடவுள் ேமற்றிைசப்
      ேபாந்திலன் மீண்டிலன் புலம்பி நின்றுளான். 254
      
2177 ெகாம்ெபாடு ேப யுங் குணிலும் ஏைனய
      ெவம்பைட யாைவயும் விரவி ேமற்ெசலக்
      கம்புளும் கரண்டமும் கைனந்து சுற்றிடச்
      ெசம்புனல் கரும்புனல் அளக்கர் ெசன்றேத. 255
      
2178 இத்திறம் அ முகன் இயற்றும் ேபா ைன
      ெமய்த்திறன் ெமாய்ம்புைட வரீன் காணுறாச்
      சித்திரத் தவெனதிர் ெசன்று வாங்கினான்
      ைகத்தலத் திருந்ததன் கடவுள் வில்லிைன. 256
      
2179 வாக்கிய சிைலதனில் வறிது வாெணாலி
      ஆக்கினன் ஆக்கலும் மைலந்த தண்டமும்
      தீக்கிளர் குஞ்சியர் ெசருச்ெசய் தானவர்
      ஏக்கம தைடந்தனர் இ ந்து ேபாயினார். 257
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2180 மாக்களின் இருந்தவர் மதங்ெகாள் ெவங்க
      ேமக்குற ைவகிேனார் ேத ன் ேமவிேனார்
      தாக்குறு பைடகளுஞ் சயமுஞ் சிந்திேய
      யாக்ைககள் நடுக்குற யாரும் வழீ்ந்தனர். 258
      
2181 ேவறு
      அவ்வ ழிப்பட நாெணாலி உறுத்திேய அடேலான்
      ைகவ ழிப்படு சிைலயினில் கைணமைழ சிதறித்
      ெதவ்வ ழிப்படு சீயமா முகத்தவன் ெசலுத்தும்
      எவ்வ ழிப்படு பகழியும் அறுத்தனன் இைமப்பில். 259
      
2182 பிரமர் எண்ணிலர் பயந்திடும் உயிர்கைளப் பின்னாள்
      ஒருவ னாகிய கண்ணுதல் ெதாைலக்குமா ெறாப்பச்
      ெசருவ லாளனாம் இைளயவன் பகழிகள் சிதறி
      அ யின் மாமுகன் விடுகைணத் ெதாைகெயலாம் அறுத்தான். 260
      
2183 மிக்க ேநமியிற் புவனியின் அகலிரு விசும்பில்
      திக்கின் ேமருவின் வைரகளில் தீயவன் பகழி
      புக்க புக்கேதார் இடங்களில் தன்கைண பூட்டி
      அக்க ணந்தனில் அவன்விடு வாளிகள் அறுத்தான். 261
      
2184 புறத்த ராெமன மன்னுயிர்க் கின்னேல பு யும்
      திறத்தன் வாளிைய ைமந்தனின் றட்டது ேதவர்
      குறித்து ேநாக்கிேய சூர்முதற் கிைளெயலாம் குமரன்
      அறுத்த நாள்வரு மகிழச்சிையக் கிைடத்துநின் றார்த்தார். 262
      
2185 அகழி யார்கலி ெநாஞ்சிசூழ் முதுநகர் அடர்த்ேதான்
      திகழி யாைனகள் ெவருவரும் அ முகத் திறேலான்
      பகழி யாைவயும் அட்டேதா அங்கவன் பைடத்த
      புகழி யாைவயும் அட்டதன் ேறாெவனப் புகன்றார். 263
      
2186 அள்ளல் ெசற்றிய அளக்கர்சூழ ஆசுரத் தரசன்
      தள்ளல் உற்றிடு பகழிையத் தனதுைகச் சரத்தால்
      வள்ளல் அத்துைண அறுத்தனன் அகற்றமற் றதைனக்
      கள்ள ைலத்தார் அ முக ேமைலேயான் கண்டான். 264
      
2187 வில்ெல டுத்தது நின்ெபாருட் டாகுமால் விைரவின்
      மல்ெல டுத்தநின் ெமாய்ம்பிைனக் கரங்கைள மார்ைபப்
      பல்ெல டுத்திடு தைலயிைன நாசிையப பதத்ைதச்
      ெசால்ெல டுத்திடு நாவிைனச் சரங்ளால் துணிக்ேகன். 265
      
2188 திரண்ட ைகயுேளன் சிைலத்ெதாழில் காட்டுறு ெசருவில்
      இரணடு ைகயுைட நீேகாலாம் என்முனம் ஏற்பாய்
      முரண்ட னிச்சிைல ெதாட்டநின் ைகயிைன முடித்துக்
      கரண்டம் உண்ணிய பு குவன் முந்துநீ காண. 266
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2189 எம  ருக்குறு மேகந்திர நகர்தனில் ஈண்டுஞ்
      சமர கத்தினில் என்ெபருந் தாைனகள் தம்மில்
      குமரர் தங்களிற் ெசாற்றமாக் ெகாண்டன முற்றும்
      உமிழு விக்குவன் உன்னுயிர் தன்ைனயான் உண்ேபன். 267

2190 என்னும் மாற்றங்கள் அ முகன் இைசத்தலும் ஏந்தல்
      பன்னு கின்றெதன் பற்பல நினக்குள பைடையத்
      துன்னு தாைனகள் யாைவயுஞ் ெசற்றுைனத் துரப்ேபன்
      என்னு ைடச்சிைல வன்ைமையப் பார்த்தியா ெலன்றான். 268
      
2191 ெசாற்ற மாத்திரத் தவுணனார் அழல்விழி தூண்டக்
      ெகாற்ற ெவஞ்சிைல பத்துநூ ெறாருதைல குனித்துப்
      ெபாற்ைற ஈர்ங்கைண ஆயிரத் தாயிரம் பூட்டி
      ெவற்றி ெமாய்ம்புைட ஒருவன்ேமற் ெசன்றிட விடுத்தான். 269
      
2192 சீற்றம் மிக்கநம் இைளயவன் சிைலெயனக் ெகாண்ட
      கூற்ைற வாங்கிேய பத்துநூ றாயிரங் ெகாடுங்ேகால்
      ஆற்றல் மிக்கன தூண்டிேய ேமலைவ அறுத்து
      வறீ்றும் ஆயிரம் ஆயிரம் பகழிகள் விட்டான். 270
      
2193 நம்பி ெதாட்டிடு கைணயிைன மேகந்திர நகேரான்
      தம்பி பத்துநூ றாயிரங் கைணகளாற் சாய்த்து
      ெவம்பி ஆயிர ேகாெவவ் வாளிகள் விடுப்ப
      எம்பி ராற்கிைள ேயானும்அக் கைணயிைன எய்தான். 271
      
2194 குராவ ணிந்திடு குமரனுக கிைளயவன் ெகாடுங்ேகால்
      பராவ லன்விடு பகழிையப் பா ைடப் படுத்தக்
      கராச லங்கைள யடுமுகன் அதற்குமுன் கைணகள்
      இராயி ரந்ெதாடுத் தண்ணறன் சிைலயிைன இறுத்தான். 272
      
2195 மாறில் ெவஞ்சிைல இற்றுழி இைளயேதார் வள்ளல்
      ேவெறார் கார்முகன் வாங்குமுன் அகலத்தில் ெவய்ேயான்
      நூறு ேகாடி புங்கவங்கைள அழுத்தலும் ெநாய்தின்
      ஆறு ேகாடிெயாத் திழிந்தன அகலிருங் குருதி. 273
      
2196 குருதி யாகத்தின் இழிந்திடத் தன்சிைல குனித்துப்
      ப தி ஒண்கதிர் என்னநூ றாயிரம் பகழி
      கருதி விட்டிடக் கருதலன் அங்கது காணா
      இருது நாண்முகி லாெமன அைவெதாடுத் திறுத்தான். 274
      
2197 அல்லி ேனார்மதி எழுந்ெதன அவுணருள் உதித்த
      மல்லல் வாலிய அ முகன் ெதாடுகைண மா
      ஒல்ெலன் வாளியான் மாற்றியா யிரங்கைண உந்திச்
      சில்லி ஆழிகள் அறுத்தவன் ேத ைனச் சிைதத்தான். 275
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2198 ஏறு ேதரழிந் திடுதலும் அ முகன் இைமப்பின்
      மாெறார் ைவயேமற் பாய்ந்தனன் வார்சிைல வைளப்ப
      ஆறு மாமுகற் கிைளயவன் கைணகளால் அவுணன்
      நூறு பத்ெதனுஞ் சிைலையயும் அறுத்தனன் ெநாடிப்பில். 276
      
2199 வில்லி ழந்தனன் மானமும் இழந்தனன் வரீச்
      ெசால்லி ழந்தனன் ெபருமிதம் இழந்தனன் ெதால்சீர்
      எல்லி ழந்தனன் ெபருைமயும் இழந்தனன் இலங்கும்
      பல்லி ழந்திடு விடவரா ஒத்தனன் பதகன். 277
      
2200 ஏதி லாெனாருங் காயிரஞ் சிைலகளும் இழந்து
      மாது யர்ப்படு நிைலைமைய ேநாக்கிேய மறங்ெகாள்
      பூதர் ஆர்த்தனர் அமரர்கள் ஆர்த்தனர் புைரதீர்
      ேவதர் ஆர்த்தனர் முகுந்தரும் ஆர்த்தனர் விண்ேமல். 278
      
2201 ஆயி ரஞ்சிைல ஒருதைல துணிந்ததும் அமரர்
      நாய கன்தனக் கடியவன் விற்ெறாழல் நலனும்
      மாய னாதியர் இகழ்ச்சியும் பூதர்தம் வலியுங்
      காயு ெநஞ்சுைட மடங்கல்மா முகத்தவன் கண்டான். 279
      
2202 ேதவர் ஆர்ப்ைபயும் இந்திரர் ஆர்ப்ைபயுந் திைசயின்
      காவ லாளர்தம் ஆர்ப்ைபயும் எைமயடக் கருதும்
      மூவர் ஆர்ப்ைபயுஞ் சாரதர் ஆர்ப்ைபயும் முனிேவார்
      ஏவர் ஆர்ப்ைபயுந் துன்பினுக் குதவுவன் என்றான். 280
      
2203 ேவறு
      தீயா ருக்ேகா ெரல்ைலய தானான் திறல்ேமலான்
      தூயா ருக்ேக இன்னல்பு ந்தான் ெதாைலகில்லான்
      தாயாய் முந்ேத தம்ைம அளித்தாள் தருகின்ற
      மாயா பாசந் தன்ைனெய டுத்தான் மறமிக்கான். 281
      
2204 ஒட்டிப் ேபபர்ெசய் மாற்றலர் தம்ைம ெயாருபாலாற்
      கட்டிக் ெகாள்ளா ஆருயிர் உண்டு கடிேதகிக்
      கிட்டித் ெதால்ைல ஞாயிறு ேதான்றுங் கி யுய்த்து
      விட்டுப் ேபரா தாண்டுைற ெகன்னா வசீுற்றான். 282
      
2205 மறியா நிற்குந் ெதண்டிைர ஏழும் வந்ெதான்றாய்ச்
      ெசறியா நிற்குங் ெகால்லிது என்னத் திைசசூழ்ேபாய்
      எறியா நிற்கும் பாசமி ருட்ேகா டமாகிப்
      ெபாறியா நிற்குந் தீயழல் சிந்திப் புகுந்தன்ேற. 283
      
2206 ேசணா டுற்ேறார் யாரும் இ ந்தார் ெசருவாற்றல்
      பூணா நிற்கும் பூதரும் யாரும் ெபாருமுற்றார்
      ஆணா யுற்ேறார் யா னும் ேமேலான் அதுதன்ைனக்
      காணா ஈேதார் மாையெகால் என்ேற கருதுற்றான். 284
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2207 ஆர்ப்பாய் உற்ற ெதண்டிைர ெகால்ேலா அ�தன்ேறல்
      ேபார்ப்பான் வந்த பாயிருள் ெகால்ேலா புயம்வகீ்கி
      ஈர்ப்பான் உற்ற நாணது ெகால்ேலா யாேதனுந்
      தீர்ப்ேபன் வல்ேல என்று நிைனந்தான் திறல்வாகு. 285
      
2208 ஆற்றான் மற்றிவ் வாறுெத ந்ேத அதுதீர்ப்பான்
      மாற்றா கின்ற ெதால்பைட தன்ைன வாங்காமுன்
      கூற்றாய் நின்ேறான் வசீிய பாசங் குழுேவாடும்
      காற்றாய் வந்திங் கியாவைர யுங்கட் டியதன்ேற. 286
      
2209 பல்ேலா ராகிப் ேபார்பு  பூதப் பைடேயாரும்
      வில்ேலா ராகும் எண்மரும் ஏைன விறேலாருந்
      ெதால்ேலார் கூறும் ஆடல்ெகாள் ெமாய்ம்பின் துைணேயானும்
      எல்ேலார் தாமும் வகீ்குறு பாசத் திைடயுற்றார். 287
      
2210 ேமற்றான் எய்தி வகீ்கிய பாசம் மிடல்வரீர்
      மாற்றா நிற்பர் ெதால்லுணர் ேவாடு மலிவாேரல்
      ஆற்றா ெரன்னச் ெசய்குவன் யாெனன் றவர்புந்தி
      ேதற்றா வண்ணஞ் ெசய்துள தம்மா சிறுேபாழ்தின். 288
     
2211 ேவறு
      ெதான்னிைல உணர்வு மாழ்கித் ெதால்வலி சிந்திச் ேசாரும்
      அன்னவர் ெதாைகைய எல்லாம் அந்தர ெநறிக்ெகாண் ேடகி
      மின்ெனன அளக்கர் வாவி ேமருமால வைரேபால் நின்ற
      ெபான்னவிர் உதய ெமன்னும் ெபாருப்பிைடப் புகுந்த தன்ேற. 289
      
2212 கதிபடர் கின்ற காலிற் கருத்தினிற் கடிதின் ஏகித்
      துதியுறு திருவின் ேகள்ேவன் துயில்பு  கடலில் துஞ்சும்
      உதயமால் வைரயின் எய்தி உயிர்ப்பிலா துறங்கு கின்ற
      மதவலி வரீர் தம்ைம ைவத்துடன் இருந்த தன்ேற. 290
      
2213 விழுமிய பூதர் யாரும் வரீரும் விளிந்து ெவய்ேயான்
      எழுதரும் உதயம் புக்கா ெரன்பது ெத ந்து ேநாக்கித்
      குழுெவாடு ெபாருது ளாைரக் ெகான்றுயிர் குடித்ேதன் வல்ேல
      அழகிெதன் னாற்றல் என்றான் அமரைர அலக்கண் கண்டான். 291
      
2214 ஓடினான் ெகால்ேலா ேபார்க்ெகன் றுற்றதும் இைலேயா எங்குந்
      ேதடிேனன் காண்கி ேலனால் யாண்ைடயான் சிறுவன் அம்மா
      சாடினான் சாடி னாெனன் றுைரப்பது சழக்ேகா தம்பி
      வடீினான் அல்ல ேனாெவன் றண்டங்கள் ெவடிக்க ஆர்த்தான். 292
      
2215 ேகச  முகன்இவ் வாறு கிளத்தினன் ஆர்க்கும் எல்ைலத்
      தூசியின் முந்து ேபான தூதுவன் ஒருவன் நண்ணி
      ஆசறு பூத ெவௗ�ளம் ஆயிரத் ேதாடு ெசவ்ேவள்
      பாசைற இருந்தான் யானும் பார்த்தனன் வந்ேதன் என்றான். 293
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2216 ஒற்றன துைரையக் ேகளா ஔ�ெளயி றிலங்க நக்குப்
      புற்றுைற அரவ ெமன்னப் புதல்வன்எற் ெபாருவான் அஞ்சி
      மற்றவண் உைறந்தான் ெகால்ேலா வல்ைலயில் யாேன ஏகி
      இற்ைறேயார் கணத்தில் அன்னான் இருஞ்சமர் முடிப்ப ெனன்றான். 294
      
2217 என்றனன் படரும் எல்ைல இன்னேதார் நிகழ்ச்சி யாவும்
      ஒன்றற ேநாக்கி வாேனா�� உயங்கினர் ஓட லுற்றார்
      ெசன்றனர் அதைன நாடிக் காெலனுந் திறலின் ெவய்ேயான்
      குன்ெறறி நுதிேவல் அண்ணல் குைரகழல் பணிந்து ெசால்�வான். 295
      
2218 அத்தேகள் பூத ேராடும் அடுபைடத் தைலவர் ஏகி
      ெமய்த்திறற் ெபரும்ேபா ராற்ற ெவகுண்ட  முகத்து ெவய்ேயான்
      ைகத்தலத் திருந்த சூழ்ச்சிக் கயிற்றினால் நமைர ெயல்லாம்
      எய்த்திட வகீ்கி ெவய்ேயான் உதயத்தில் இட்டா ெனன்றான். 296
      
2219 ஆண்டைக வரம்பு சான்ற அறுமுக னவன்ெசாற் ேகளா
      யாண்டுளான் யாண்டு ளான்அவ் வ முகத் தவுணன் என்னத்
      தூண்டிடு ெபாறியால் இங்ஙன் வருகுவான் ேபாலு ெமன்றான். 297
      
2220 னுன்னலும் நைகத்துச் ெசவ்ேவள் அ யைண இருக்ைக நீங்கிப்
      பன்மணி குயின்ற ெசம்ெபாற் பாதுைக சரணஞ் ேசர்த்திப்
      ெபான்னவிர் கழல்க ளார்ப்பப் புறங்கைட காறும் ேபாந்து
      தன்னயல் வந்த காைலத் தருதிநந் ேதைர ெயன்றான். 298
      
2221 ஆறுமா முகத்து வள்ளல் அருள்பணி தைலக்ெகாண் ேடகி
      மாறிலா முதல்வன் தந்த ைவயம் தைழத்து ெவங்கால்
      தாறுேசர் ேகாலும் நாணுந் தங்கினன் கடாவி உய்ப்ப
      ஏறினான் அதன்ேமல் ஐயன் இைமயவர் யாரும் ஆர்த்தார். 299
      
2222 இந்திரன் கவ  சாய்ப்ப இைமயவர் வட்டம் வசீச்
      சந்திரன் தபனன் என்ேபார் தண்ணிழற் கவிப்புத் தாங்க
      அந்தகன் உைடவாள் பற்ற இயக்கர்ேகான் அைடபைப ெகாள்ளச்
      சிந்துநீர் அரசன் ெசம்ெபாற் படியகம் ஏந்தச் ெசன்றான். 300
      
2223 நாயகன் குமரன் ேபார்ேமல் நடப்பது ெத ந்து பூதர்
      ஆயிர ெவௗ�ளத் ேதாரும் ஆர்கலி நாண ஆர்த்துக்
      காெய  உமிழுஞ் சூலங் கணிச்சிதண் ெடழுவு நாஞ்சில்
      மீயுயர் பழுவங் குன்றங் ெகாண்டனர் விைரந்து சூழ்ந்தார். 301
      
2224 அடித்தனர் பைறகள் சங்கம் ஆர்த்தனர் ஐயன் சீர்த்தி
      படித்தனர் பாங்கர் எங்கும் பனமணிக் கவிைக வட்டம்
      பிடித்தனர் தமது வரீம் ேபசினர் மு  ேயற்றுக்
      ெகாடித்ெதாைக அநந்த ேகாடி ெகாண்டனர் குணிப்பில் பூதா�. 302
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2225 மூவர்கள் முதல்வன் வந்தான் முக்கணான் குமரன் வந்தான்
      ேமவலர் மடங்கல் வந்தான் ேவற்பைட வரீன் வந்தான்
      ஏவருந் ெத தல் ேதற்றா திருந்திடும் ஒருவன் வந்தான்
      ேதவர்கள் ேதவன் வந்தான் என்றன சின்ன ெமல்லாம். 303
      
2226 ஆசறு பூதர் சூழ அமரர்வாழ்த் ெதடுப்ப ஐயன்
      பாசைறக் களத்ைத நீங்கிப் பறந்தைல நிலத்தின் எல்ைல
      வசீுறு மருத்து மின்னும் ெவௗ�குற ெநாடிப்பிற் ெசல்லக்
      ேகச  முகத்தி னானுங் கிளர்பைட ேயாடு ேநர்ந்தான். 304
      
2227 பருப்புறும் எழுவும் வான்ெறான் பழுவமும் பரசுந் தண்டு
      ெநருப்புமிழ் சூல ேவலும் ேநமியுங் ெகாழுவுங் குன்றும்
      ெபாருப்புறழ் பூதர் வசீிப் ெபாருக்ெகன அவுணர் தம்ைம
      மருப்புயர் களிற்ைற மாைவ ைவயத்ைத அடுத லுற்றார். 305
      
2228 குந்தமும் மழுவுந் தண்டுங் குலிசமும் எழுவுங் ேகாலும்
      முந்திய கழுமுள் ேவலும் முசலமுங் ெகாழுவுஞ் சங்கும்
      எந்திரக் கவண்வழீ் கல்லும் எ�கமும் பிறவு ெமல்லாஞ்
      சிந்திநின் றவுணர் பூதப் பைடயிைனச் ெசறுத்த லுற்றார். 306
      
2229 இருதிறப் பைடகள் தம்மில் இத்திறம் ெபாருத ெவல்ைலக்
      குருதிவந் தைலப்ப மார்பு ெசன்னிேதாள் குைறந்து ேவறாய்த்
      தைரயிைட மறிந்தார் பல்ேலார் சங்கரன் விடுத்த மூரல்
      வி கனல் சிதறிப் பற்ற ெவந்துவழீ் புரம ேதேபால். 307
      
2230 கண்டனன் அஆைய ெசய்ைக கனல்ெபாழி ப திக் கண்ணான்
      மண்டமர் பு யா நிற்கும் மாற்றலர் தம்ைம வா
      உண்டனன் எனது சீற்றம் ஒழிக்குவன் ஒல்ைல ெயன்னா
      அண்டமும் திைசயும் தாேன ஆகுேவார் வடிவம் ெகாண்டான். 308
      
2231 ஆயிர முடியின் ெமௗலி அண்டத்தின் முகட்ைட நக்கப்
      பாயிருங் கரங்கள் அண்டப் பாங்கைர அைலப்பப் பாருட்
      ேபாயின பதங்கள் அண்டத் தடியிைனப் பூைழ ெசய்ய
      மாையயாம் இைனய வாேறார் வடிவுெகாண் டார்த்�து வந்தான். 309
      
2232 வந்திடு சீற்றத் துப்பின் மடங்கலின் ேதாற்றம் ேநாக்கித
      அந்தகன் அைசந்து நின்றான் ஆதவன் இ ய லானான்
      இந்திரன் துளக்க முற்றான் எ பைத பைதத்துச் ேசார்ந்தான்
      சிந்ைதயின் மருட்ைக உற்றார் திைசமுகன் முதலாம் ேதவர். 310
      
2233 ேவறு
      அன்னெதார் எல்ைலயில் ஆளி முகத்ேதான்
      முன்னுறு பூதம் முழங்ெகாலி நீத்தம்
      என்னதும் அங்ைக இராயிரம் ஓச்சி
      உன்னுமுன் வா னன் உண்டல் பயின்றான். 311
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2234 ஈட்டுறு பூத  ருங்குழு வத்ைத
      நீட்டினன் அள்ளுதல் ேநமிகள் மாறாய்
      மாட்டுறு ெகாண்டல்கள் வாருவ ேபாலும். 312
      
2235 ஆயிர ேகா�ெயா ரங்ைகயி னாகப்
      ேபாயின பாணிகள் பூதைர அள்ளச்
      சீய முகங்ெகழு ெசம்மல் அகன்ேபழ
      வாய்களில் இட்டு விழுங்கினன் மன்ேனா. 313
      
2236 மீனம தாக வியன்பைட அங்ைகக்
      கானுறு குன்று கறித்திற னாக
      வானபல் பூதைர யட்டிடு சாைலப்
      ேபானக மாமிைசந் தான்புைக வாயான். 314
      
2237 அண்டெமா ராயிர மாங்ெகாரு பாங்கர்
      விண்டுெவவ் ேவறு விளங்குவ ேபாலுங்
      கண்டகன் ெவய்யக ணங்கைள எல்லாம்
      உண்டிடு கின்ற உலப்பில ேபழ்வாய். 315
      
2238 ெசப்பரும் ெவன்றிெகாள் சீயமு கத்ேதான்
      ைகப்புகு பூதக ணத்தினர் யாரும்
      அப்ெபரு வாய்களின் ஆற்றுறு மாக்கள்
      உப்பிைட ெசன்ெறன உற்றனர் அன்ேற. 316
      
2239 தானவன் அங்ஆஆ தனிற்படு பூதர்
      ேமனிகழ் வாய்ெதாறு ேமவரு பான்ைம
      ஊனமில் விண்ணவர் ஊர்ெதாறும் இம்பர்
      மானவ யாரும் வழிக்ெகாளல் ேபாலும். 317
      
2240 மண்ணிது அன்ெறனின் வானவர் ைவகும்
      விண்ணிது அன்ெறனின் ெவவ்வசு ேரசர்
      நண்ணுல கீெதன நாடினர் தீேயான்
      கண்ணகல் வாயது கண்டிடு பூதா�. 318
      
2241 வாய்க்ெகாளும் எல்ைல மடங்கல் முகத்ேதான்
      மூக்குடன் அஞ்ெசவி மூலமும் வல்ேல
      ேநாக்கினார் இங்கிது நூைழெகால் என்னா
      ஊக்ெகாடு சிற்சில ேராடினர் ேபானார். 319
      
2242 அந்தமில் சீயன் அகன்ெபரு வாய்ேபாய்க்
      கந்தரம் நீங்கினர் ெநஞசு கடந்தார்
      உந்திபு புகுந்தனர் ஒண்புவி யுள்ேளார்
      சிந்துறு கீழநிைல ெவன்றுறு மாேபால். 320
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2243 சீயமு கங்ெகழு ெசம்மலு யிர்ப்பிற்
      ேபாயினர் உந்தி புகுந்தவர் சில்ேலார்
      ஆயிரம் ேயாசைன யந்தரம் மீண்டு
      ேமயினர் அங்கவன் மீண்டவு யிர்ப்பால். 321
      
2244 ெவவ்விட ெமன்ன விளங்ககசு ேரசன்
      துவ்விட ேவயக டுற்றிடு ெதால்ேலார்
      அவ்விடம் யாவனும் ஆதிைய உன்னற்
      கிவ்விட ேமயினி ெதன்றனர் சில்ேலார். 322
      
2245 ேவறு
      களித்தவன் மடியுது கணவ ராயிைடக்
      கிைளத்தனர் ைககளிற் பைடயிற் கீறினர்
      துைளத்தனர் ெகடாைமயில் ெதால்ைல வன்ைமேபாய்
      இைளத்தனர் ஒருசிலர் யாது ெசய்வரால். 323
      
2246 ஆயிரம் ெவள்ளமாம் ஆடற் பூதைர
      வாயிைடப் ெபய்துதன் அகட்டில் ைவத்துள
      சீயமா முகத்தவன் ெசயைலப் பற்பகல்
      ஓய்வற ெமாழியினும் ஒழிதற் பாலேதா. 324
      
2247 இத்திறம் நிநழ்ந்திட ஈண்டு பா டர்
      பத்துநூ ெறனப்படும் பரைவ நீத்தமுங்
      ைகத்தலம் வா னன் கயவன் ேமாட்டினுள்
      ைவத்தலுங் கண்டனர் வானு ேளாெரலாம். 325
      
2248 எண்ெகழு பூதைர நுங்கி னான்இனி
      மண்ெகழு ெபாருெளலாம் வா  நுங்குமால்
      விண்ெகழு நம்ைமயும் விைரவிற் பற்றிேய
      உண்குவன் எனமருண் டும்ப ேராடினார். 3261
      
2249 ேநடிய ஒற்றுவர் நின்றி லார்விைரந்
      ேதாடினர் அவுணர்ேகான் உபயத் தாள்மலர்
      சூடினர் ெசன்னியில் ெதாழுத ைகயினர்
      மாடுறு பலசன மகிகச் கூறுவார். 327
      
2250 ஏதமில் அ முகத் திளவல் கந்தேவள்
      தூதைனப் பிறர்தைமத் ெதாைலவில் பூத ல்
      பாதிைய நாண்வைலப் படுத்து வடீ்டிேய
      ஆதவன் எழுகி  யகத்தர் ஆக்கினான். 328
      
2251 ஈங்கிது வினவிேய ஈசன் தன்மகன்
      தாங்கிய ேவெலாடு சம ன் ஏற்றிட
      ஓங்குேமா  வடிவுெகாண் டுனது வின்னவன்
      ஆங்ெகதிர் பூதைர அள்ளி நுங்கினான். 329
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2252 இவ்வைர நிகழ்ந்தன இைனய இத்துைண
      ைமவரு மிடற்றினன் மதைல ேயாடுேபா க்
      கவ்ைவைய இயற்றிடுங் கன்னல் ஒன்றினில்
      ெதவ்வர்கள் இலெரனச் ெசய்து மீளுமால். 330
      
2253 என்னலும் அ யைண இகந்து ேபாய்த்தழஇீ
      நன்னய ெமாழபல நவின்று தூதுவர்
      உன்னினர் விைழந்தசீர் உதவி மன்னவன்
      தன்னுைழ ஒருவைன ேநாக்கிச் சாற்றுவான். 331
      
2254 கந்தெனா ட முகன் கனன்று ேபார்ெசய்வான்
      முந்துள தாைனயின் முடியும் பற்பல
      இந்தநன் னகருைற பைடகள் யாைவயும்
      உந்துதி ஆயிைட ஒல்ைலநீ ெயன்றான். 332
      
2255 சாற்றிய வுைரெகாடு தாழ்ந்து கம்மியன்
      காற்ெறன அம ைடப் ேபாமின் ேபாமிெனன்
      ேறற்று  முரசிைன எறிவித் தானேரா. 333
      
2256 பைணெயாலி ேகட்டலும் பதியுள் ைவகிய
      இைணயறு தாைனகள் ெவௗ�ளம் யாைவயும்
      மணிெகழு வகுப்புடன் ஆர்த்துச் ெசன்றுசூர்த்
      துைணயவன் அமர்பு  சூழல் புக்கேவ. 334
      
2257 அம்புதி யாெமன அனிகஞ் ெசன்றுழித்
      தும்ைபயஞ் சிகழைகச் சூரன் என்பவன்
      எம்பிதன் ேபார்வலி காண்பன் யாெனனாச்
      ெசம்ெபானந் தவிசினுந் தீர்ந்து ேபாயினான். 335
      
2258 தன்ெபரு மந்தித நடுவண் தங்கிய
      ெகான்ெபருஞ் சிக யாம் ேமருக் குன்றின்ேமல்
      இன்புறும் திருெவாடும் ஏறி னானேரா
      ெபான்புைன இதயேமல் இரவி புக்ெகன. 336
      
2259 தாதவிழ் தார்முடித் தம்பி ெகாண்டேதார்
      ேமதகு வடிவமுந் தமியன் ேவளுறப்
      பூதர்கள் உண்டியாய்ப் ேபான தன்ைமயுங்
      காதலின் அவுணர்ேகான் கண்ணின் ேநாக்கினான். 337
      
2260 வருமித ெமன்றுமன் னுயிர்கட் கல்லல்ெசய்
      கருமித வழிக்ெகாரு கனலில் ேதான்றினான்
      ெபருமிதம் விம்மிதம் ெப தும் எய்தினான்
      உருமித மாெமன நைகக்கும் ஓைதயான். 338
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2261 இங்கிவன் நின்றிட இதற்கு முன்னேற
      சங்ைகயில் பா டத் தாைன முற்றவுஞ்
      சிங்கமா முகத்தவன் நுகருஞ ெசவ்வியின்
      அங்குறும் அறுமுகன் அதைன ேநாக்கினான். 339
      
2262 ஒருத்தைன யாகிேய உலெக லாமடும்
      நிருத்தன தருள்மகன் ேநர லாெராடுஞ்
      ெசருத்ெதாழில் பு வேதார் சிறிய ஆடைலக்
      கருத்திைட உன்னினன் கணிப்பில் ஆற்றலான். 340
      
2263 ேவறு
      ெசய்ய தாமைர வனங்களுஞ் ெசங்கதிர் ெதாைகயும்
      ஐய ேசெயாளி ஈன்றிருந் ெதன்னஆ றிரண்டு
      ைகயும் மூவிரு முகங்களும் உைடயவன் காேலான்
      ைவயம் உந்திட அடுெதாழில் இயற்றுவான் வந்தான். 341
      
2264 ேவறு
      வந்திடு கின்ற காைல வயப்ெபரும் பூதர் யாரும்
      அந்தமுற் றதைன ேயாரா அடுக  ப ேதார் ெசற்ற
      ெவந்திறல் அவுணர் ேகான்றன் ேமதகு பைடஞர் முற்றுங்
      கந்தேவள் தன்ைனச் சூழ்ந்தா  கனலிசூழ் கடேல ெயன்ன. 342
      
2265 சூழ்தரும் அவுண வரீர் ெதாைலவில்தம் பைடகள் முற்றும்
      றுழ்தரும் உருமிற் ெபய்ய உலகுைட முதல்வன் காணாக்
      காழ்தரு ேமரு அன்ன கார்முகன் ஒன்று வாங்கி
      வழீ்தரும்அருவி ேபாலும் வியன்குணத் ேதாைத ெகாண்டான். 343
      
2266 ஆயிர ேகாடி ஞாலத் தண்டங்கள் ெவடித்த மற்ைறப்
      பாயிரும் புனலின் அண்டப் பத்திகள் பகிர்ந்த பாங்கர்
      தீயழல் அண்டங் கீண்ட ெசறிமருத் தண்டம் விண்ட
      மீயுயர் ெவௗ�மூ தண்டம் ெவய்ெதன உைடந்த அன்ேற. ௪ 344
      
2267 அப்ெபரு நாணின் ஓைத அ முகன் தாைன மள்ளர்
      ெசப்புறு ேகள்வி யாற்றுஞ் ெசவிப்புலம் புகுத ேலாடுங்
      ைகப்பைட சிந்தி வழீ்ந்த  கவிழ்ந்தன களிறு மாவும்
      ஒப்பில்சீர் அருளித் ேதர்கள் ஒல்ெலன உைடந்த அன்ேற. 345
      
2268 மூ விற் ெகாண்ட நாணின் முழக்கிைன வினவி யற்றால்
      பா ைடக் கவிழந்த தாைனப் பரப்ைபயும் ேநாக்கி நின்றான்
      ஆ ைதப் பு யும் நீரார் அரன்மகன் இவனாம் முன்னம்
      தாரகற் கடந்தான் என்ைக சரதேம ேபாலு ெமன்றான். 346
      
2269 வாலுைள அலங்கு ெநற்றி மடங்கேலான் இைனய கூறிப்
      பாலகன் வன்ைம யாேன படுத்தனன் மீள்வ ெனன்னாக்
      காலுைட ெநடுந்ேத ேராடுங் ைகயேனார் கணத்தின் ேநாந்து
      ேவலுைட அண்ணல் தன்ைன ேநாக்கினன் விளம்ப லுற்றான். 347
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2270 கண்ணுதல் முதல்வன் ைமந்த கழறுவன் ஒன்று ேகண்ேமா
      எண்ணலர் வலிைய மாற்றல் இைறயவர் கடேன அற்றால்
      விண்ணவர் தைமத்தண் டித்ேதாம் அவர்க்குளும் அல்ைல ேவேறார்
      நண்ணலன் எமருக் கில்ைல நடந்தெதன் னமருக் ெகன்றான். 348
      
2271 உைறதரும் அளியன் தன்ைன வலியவன் ஒறுக்கின் நாடி
      முைறெகழு தண்ட மாற்றி அண்டங்கள் முழுவ துக்கும்
      இைறயிைனப் பு தும் அற்றால் நீவிர்கள் இைமேயார்க் கிட்ட
      சிைறயிைன அகற்ற வந்ேதஞ் ெசருவுமத் திறத்துக் ெகன்றான். 349
      
2272 எங்கள்நா யகமா யுள்ள இைறயவன் இைனய கூறச்
      சிங்கமா முகத்து வரீன் உருமிடி திைளத்த ெதாப்ப
      அங்ைகேயா டங்ைக தாக்கி அண்டமுங் குலுங்க நக்குப்
      ெபாங்குெவஞ் சீற்ற ேமலான் இங்கிைவ புகலல் உற்றான். 350
      
2273 ஈங்ெகமர் தைமயும் ெவன்றாய் இைமயவர் சிைறயும் இன்ேற
      நீங்கினர் ஆவர் நீயும் நீக்குதி ேபாலும் ேபாலும்
      நாங்களும் அளியர் தாேம நன்றுநின் சூழ்ேவ ஆற்றல்
      ஓங்கிய துனது மாட்ேட உண்ைமயி தன்றி யுண்ேடா. 351
      
2274 இந்திர குமரன் தன்ைன இைமயவர் குழுைவ வா
      ெவந்தைள மூழ்கு வித்து வடீ்டிய சிைறைய நீக்கல்
      சந்திர ெமௗலி அண்ணல் தன்னினும் முடியா ெதன்றால்
      ைமந்தன்நீ ஒருவன் ெகால்ேலா முடித்திட வல்ைல மன்ேனா. 352
      
2275 கண்ணுதல் உனக்குத் தந்த காமரு சுடர்ேவல் ஆற்றல்
      எண்ணலன் மறலி யாகி இகழந்துேபார் இயற்றி னாைன
      உண்ணிகழ் ஆவி ெகாண்டாய் ஓடினால் உய்தி ஈண்டு
      நண்ணிய தன்ைம எங்கண் நல்விைன தந்த தன்ேற. 353
      
2276 கடம்பமர் கண்ணி யாய்ேகள் கடவுள்ேவல் ெகாண்ட ஆற்றல்
      திடம்படு நினது வன்ைம யாைவயுந் ெத தந் துள்ேளன்
      தடம்படு குவவுத் திண்ேடாள் தாரகன் ேபால ஞாட்பின்
      மடம்படு கின்ற தில்ைல வல்ைலேபார் பு தி மாேதா. 354
      
2277 ெபாருதிறல் வயவர் யாரும் பூத ற் பலரும் மாய்ந்ேத
      எ கதிர் உதயம் புக்கார் ஏைனேயார் நீயுங் காண
      விைரவில்என் அகடு ேசர்ந்து விளிந்தனர் தமியன் நின்றாய்
      ெசருவிைன இைழத்தும் இன்னும் ஊக்கேம சீ  தம்மா. 355
      
2278 தாதவிழ் தருவின் நீழற் சயந்தைன அமரர் தம்ைமத்
      தீதுறு சிைறயின் நீக்கச் ெசன்றநீ துைணவ ேராடு
      பூதர்தந் ெதாைகைய வாளா ேபாக்கிைன தமியன் நின்றாய்
      ஊதியம் இதன்ேமல் உண்ேடா உனக்கிது கிைடத்த தன்ேற. 356
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2279 முைனெகழு சம ன் வந்து முடிந்தனர் முடிவி லாதார்
      இைனெவாடு புறந்தந் ேதகி இ ந்துளார் ெதாைகயும் அ�ேத
      அைனயைத உணராய் ெகால்ேலா அமர்குறித் தீண்டு வந்தார்
      கனவினும் விடுவ துண்ேடா கடவுளர் சிைறைய என்றான். 357
      
2280 என்றெசால் இறுக்கு முன்னம் இராறுேதா ளுைடய வள்ளல்
      நன்றிவன் ெகாண்ட ெதன்னா நைகெசய்து சிைலயிற் பூட்டி
      ஒன்ெறாரு வயிர வாளி ஒல்ெலனத் துரப்பத் தீேயான்
      ெபான்றிகழ் மருமம் புக்குப் புறத்துரீஇப் ேபாய தன்ேற. 358
      
2281 அருவிய னாக முள்ளான் அகன்ெபரு விழகட் கூறாய்
      அருவிய னாக மன்ன அ முகன் ஐயன் ெசங்ேகால்
      அருவிய னாக மூழ்க அலக்கணுற் றிழியுஞ் ெசந்நீர்
      அருவிய னாக நின்றான் அமரர்மற் றதுகண் டார்த்தார். 359
      
2282 கற்ைறயங் கதிர்ேவல் அண்ணல் காமரு பகழி பாய
      மற்றவன் புறனும் மார்பும் வாயில்க ளாத ேலாடும்
      மற்றது ேநாக்கித் தீேயான் அகட்டுைற கணங்கள் முற்றும்
      புற்ெறழு சிதைல ெயன்ன அந்ெநறி துருவிப் ேபாந்த. 360
      
2283 உய்குறு கணத்தின் தாைன உந்திைய ஒருவி வாளி
      ெசய்குறு வாயில் நீங்கித் ெதழிப்ெபாடு புறத்திற் ேபாக
      ைமகிளர் புந்தி ெவய்ேயான் மற்றது கண்டு சீறிக்
      ைகெகாடு ெநறிைய மாற்றிக் கந்தன்ேமல் ஒருதண் டுய்த்தான். 361
      
2284 அண்டம்விண் டதுெகால் என்ன அணிமணித் ெதாகுதி ஆர்ப்பத்
      தண்டம்வந் திடுத ேலாடுந் தன்னிகர் இல்லா அண்ணல்
      கண்டனன் இைமப்பில் நான்கு கைணெதாடக் கைதையச் சிந்தி
      ஒண்டிறற் சூரன் பின்ேனான் ெநற்றிபுக் ெகாளித்த அன்ேற. 362
      
2285 ஔ�த்திடு கின்ற காைல உருெகழு மடங்கற் ேபேரான்
      களித்திடல் ஒருவி ேமைலக் கடுஞ்சினக் ேகாட்புச் சிந்தித்
      ெதௗ�த்திடும் உணர்வும் இன்றிச் ெசய்யேகால் ெசலுத்து மன்ன
      அளித்திட ெலாழிந்த காலத் துலகம்ேபால் அழுங்கி நின்றான். 363
      
2286 ேவறு
      ேபர்ந்திடும் உணர்ெவாடும் பி வில் துன்ெபாடும்
      ேசர்ந்திடும் அ முகத் தீயன் நின்றுழி
      வார்ந்திடு குருதிேதாய் வாயில் மூடுைக
      ேசார்ந்தன அருளவரத் ெதாைலந்த மாையேபால். 364
      
2287 அறந்தவிர்ந் ெதாழுகிேனான் ஆகந் தன்னிைடத்
      திறந்திடு ெநறிகளால் சிைறயின் ைவப்ெபாரீஇப்
      பறந்திடு புள்ெளனப் படர்ந்து கந்தேவள்
      புறந்தனில் வந்தன பூதம் யாவுேம. 365
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2288 அன்ற  முகத்தவன் அைலத்து நுங்கின
      ெகான்றன எறிந்தன கூளி யாைவயும்
      ெவன்றிெகாள் ேவற்பைட விமலன் ஆைணயால்
      துன்றிவந் தைடந்தன ெதான்ைம கூடிேய. 366
      
2289 ேவறு
      அன்னெதாரு காைல அறுமா முகக்கடவுள்
      தன்னிக  லாத தனக்கிைளேயார் தங்கைளயும்
      துன்னலுறு பூதத் ெதாைகேயா��கள் யாவைரயும்
      உன்னியவர் தம்பால் ஒருேகால் ெதாடுத்தனேன. 367
      
2290 உந்தும் பகழி உததி பலகடந்து
      முந்துங் கதிருதயம் முன்னுற்று ெமாய்ம்பர்தைமப்
      பந்தம் ெகாடுசூழ்ந்த பாசவைல சிந்திடலுங்
      கந்தன் தனதருளாற் கண்டுயில்வார் ேபாெலழுந்தார். 368
      
2291 பாசத் தைளயிற் படுவார் அதுநீங்கி
      மாசற்ற நல்லுணர்வு வந்ெதய்த உய்ந்தனராய்ப்
      ேபசற் க யஇன்பம் ெபற்ேறா��கள் தாமாகி
      ஈசற் கினியான் இைணயடிகள் வாழ்த்ெதடுத்தார். 369
      
2292 ஆங்கதுகா லத்தில் அறுமுகேவள் உய்த்தகைண
      பூங்கமலத் ேதானுதவு புட்பகத்தின் மாட்சியதாய்த்
      தீங்கிலிள ைமந்தர்தைமச் ேசைன ெயாடுமுகந்து
      தாங்கி விசும்பின் தைலக்ெகாண்டு ெசன்றதுேவ. 370
      
2293 என்று திகழ்ெவற்ைப இகந்ேதழ் கடல்நீங்கிச்
      ெசன்று கடிது ெசருநிலத்திற் ேசைனெயாடு
      நின்ற குமரன் ெநடுந்தாள் முனமுய்த்துத்
      துன்று கைணெபாதிந்த தூணியிைடப் புக்கதுேவ. 371
      
2294 அந்த அைமயத்தில் அடல்வரீ ெமாய்ம்பினனும்
      இந்திரனும் ேபாற்றும் இலக்கருடன் எண்மர்களும்
      அந்தமி லாப்பூத அனிகங் களும்அளியால்
      கந்தன் இைணயடிகள் ைகெதாழுது தாழ்ந்தனேர. 372
      
2295 நீக்கம் ெபறாதுயிர்க்குள் நின்றாைனத் ெதால்வறிஞன்
      ஆக்கம் ெபற்ெறன்ன அடிவணங்கிப் ேபாற்றுதலும்
      வகீ்குங் கைணகழற்கால் வரீர் தைமேநாக்கித்
      ேதக்குங் கருைணயினால் ஈெதான்று ெசப்பினனால். 373
      
2296 ெதாக்கீர் அவுணன் ெதாடுமாையச் சூழவைலயில்
      புக்கீ  புலர்ந்தீர் புலன் அழிந்தீர் யாப்புறவும்
      தக்கீர் உதயந் தனிற்புகுந்தீர் இவ்வாறு
      மிக்கீரும் ெநாந்தீர்கள் ேபாலும் மிகெவன்றான். 374
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2297 முந்ைத உணர்வு முடிந்தாெலன் னாருயிர்ேபாய்
      அந்த நிரயத் தழுந்தி அயர்ந்தாெலன்
      ெவந்துயரம் மூழ்கி விைனப்பிறவி புக்காெலன்
      எந்ைத அருளுண்ேடல் எமக்ெகன் குைறெயன்றார். 375

2298 ஆங்காகும் எல்ைல அருமைறயுந் ேதற ய
      ஓங்கார மூலத துணர்வாய் உைறபகவன்
      நீங்கா ெநறியான் நிைறேப ரருள்பு யப்
      பாங்காக நின்ற ப சனர்கள் ேபாற்றினேர. 376
      
2299 ேவறு
      அன்னெதா ரைமதியில் அண்ணல் வார்சிைல
      துன்னுறு நாெணாலி ேகட்டுச் ேசார்வுறா
      முன்னுற வழீ்பைட முதல்வன ஆடைல
      உன்னுறு ெசய்ைகயால் எழுந்த ஒல்ைலயில். 377
      
2300 ஈங்கிவன் ஒருமகன் எைமெய லாஞ்சிைல
      தூங்கிய நாணினால் ெதாைலக்குங் ெகால்ெலனாத்
      தாங்கிய பைடயுைடத் தகுவர் தாைனகள்
      தீங்கனல் பரந்ெதனச் சினங்ெகாண் டார்த்தேவ. 378
      
2301 ஆழிமால் கடல்புைர அவுண மாப்பைட
      காழுலாம் பலபைடக் கலமுஞ் சிந்திேய
      ஊழநாள் எல்ைலயின் உலெக லாமடுங்
      ேகழிலான் மதைலையக் கிளர்ந்து சூழந்தேவ. 379
      
2302 சுற்றிய ேவைலயின் முறுவல் ேதான்றிட
      ெநற்றியங் கண்ணுைட நிமலன் மாமகன்
      ெகாற்றெவஞ் சிைலயிைனக் குனித்துப் பூட்டிேய
      ெசற்றிய கைணமைழ சிதறி னானேரா. 380
      
2303 அங்கியின் வடிவின ஆலம் ேபால்வன
      கங்குைல நிகர்ப்பன காலற் ெகாப்பன
      ெபாங்கிய ெவஞ்சினப் புயங்கம் ேநர்வன
      ெசங்கதிர் மைலவன ெசம்மல் வாளிேய. 381
      
2304 மின்னினுஞ் சுட ன உருமின் ெவய்யன
      ெபான்னுறழ் நிறத்தன மணியின் ெபாற்பின
      மன்னிய வானவில் மாறு ெகாள்வன
      பன்னிறம் பைடத்தன பகவன் வாளிேய. 382
      

2305 ேவறு
      சூலம் ேபால்வன ேதாமரம் ேபால்வன சுடர்வாய்
      ஆலம் ேபால்வன நாந்தகம் ேபால்வன அடல்ேவற்
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      ேகாலம் ேபால்வன கழுமுளும் ேபால்வன குலிச
      சாலம் ேபால்வன ஆறுமா முகன்விடு சரங்கள். 383
      
2306 அறத்ைத நல்கலின் அந்தணன் ேபால்வன அகிலத்
      திறத்ைத அன்ெபாடு ேபாற்றலிற் ெசங்கண்மால் ேபால்வ
      ஒறுத்து மன்னுயிர் உண்குறும் அவுணைர ஒருங்ேக
      இறுத்தல் ெசய்திடுந் தன்ைமயால் ஈசேன ேபால்வ. 384
      
2307 காற்றிற் ெசவ்விதிற் ெசல்வன கறங்குவ கடுங்கட்
      கூற்றிற் ெகாப்பன மனத்தினுங் கடியன ெகாடுந்தீ
      நூற்றுக் ேகாடிகள் அணுகினும் விைசயினால் ெநாய்தின்
      மாற்றத் தக்கன குமரேவள் விடுத்திடும் வாளி. 385
      
2308 ஒன்று ெதாட்டிடிற் ேகாடியாம் ஒல்ைலயில் அைவயுந்
      துன்று ேகாடிேமற் ேகாடியாம் ேமலுமத் ெதாைகேய
      அன்றி யாரதற் ெகண்ெகாடுத் துைரபபவர் அநந்தம்
      என்று ெசால்வேத முருகேவள் ெதாடுங்கைணக் கிலக்கம். 386
      
2309 கார்பி ளந்திடும் அளக்கைர உண்டிடுங் கதிேரான்
      ேதர்பி ளந்திடும் வடைவைய விழுங்குறுந் ேதவர்
      ஊர்பி ளந்திடும் ேமருைவப் பிளந்திடும் உலவாப்
      பார்பி ளந்திடும் ஞானநா யகன்விடும் பகழி. 387
      
2310 வைரகி ழிப்பதும் புவியிைனப் பிளப்பதும் வரம்பில்
      திைரக டற்குடித் திடுவதும் பிறவுேமார் சிறப்ேபா
      அ ய வாயிர ேகாடியண் டங்களாம் அைனத்தும்
      உருவி நிற்கில பின்னரும் ஓடுெமன றுைரக்கின். 388
      
2311 ெதாடுெந டுங்கைண இவ்வைக ெசறிதலுஞ் சூழ்வா��
      அடிது ணிந்தன ைகத்தலந் துணிந்தன அணிேதாள்
      முடிது ணிந்தன உரந்துணி வுற்றன முகில்ேதாய்
      ெகாடிது ணிந்தன இரதமுந் துணிந்தன குைலந்ேத. 389
      
2312 கைரகள் பட்ெடன அவுணர்கள் பட்டனர் கடலின்
      நிைரகள் பட்ெடனக் களிறுகள் பட்டன நிரந்த
      திைரகள் பட்ெடனப் புரவிகள் பட்டன ெசறிந்த
      வைரகள் பட்ெடனப் பட்டன அளைவதீர் மான்ேதர். 390
      
2313 ஒப்புக் ெகாண்டிடா ேமைலேயான் ஒன்ைற ஒன்றார்க்குந்
      துப்புக் ெகாண்டிடும் அற்புதம் உணர்ந்தவன் ெதான்னாள்
      ைவப்புக் ெகாண்டபா ரண்டங்கள் முழுவதும் வரம்பில்
      அப்புக் ெகாண்டேதா ரண்டேம ஆக்கிய அதனால். 391
      

2314 ெசப்பு றத்தகும் விம்மிதம் அன்றிது ேதவர்
      எப்பு றத்தருங் காண்கிலார் எம்பிரான் கைணகள்
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      ஒப்பு றத்தரும் அண்டத்தின் ெதாைகெயலாம் உரீஇப்ேபாய்
      அப்பு றத்தினில் இடுவன அவுணர்தந் தைலகள். 392
      
2315 மூ  யண்டலர் யாக்ைககள் எடுத்துடன் முடுகிப்
      பா  யண்டங்கள் ஆயிர ேகாடியும் பகிர்ந்து
      வா  யண்டங்கள் இைடயிைட சிந்திமற் றவற்ைறச்
      ேசா  யண்டங்கள் ஆக்குவ அண்ணல்ெதால் கைணகள். 393
      
2316 ஒண்டு ளிப்படு குருதியும் அவுணர்கள் உரமுங்
      கண்ட துண்டமுஞ் ெசன்னியுந் ேதாள்களுங் கரமும்
      முண்ட மாங்க  ப களும் விளிந்தேதர் முற்றும்
      அண்டம் எங்கணுஞ் ெசறிந்தன அட்டிய திறம்ேபால். ௪ 394
      
2317 புள்ளு லாவுேவல் அறுமுகன் பகழிேபார் பு ந்த
      மள்ளர் மாப்பைட அைலப்பேதா அ துவல் விைரவால்
      அள்ளல் வா சூழ் ஆயிர ேகாடியண் டத்தின்
      உள்ள தானவர் தம்ைமயும் முடிவுெசய் துலவும். 395
      
2318 குமர நாயகன் ெதாடுசரம் நிரத்தலுங் குளிர்ந்த
      கமல மாமலர் முைகெபாரு முகத்தினர் கரத்தர்
      தமர ேநமிெகாள் புகழ்ச்சியர் வணங்குறு தைலயர்
      அமரர் யாவரும் வானிைடப் பிைழத்துநின் றார்த்தார். 396
      
2319 கங்க முற்றன ெகாடிபிற வுற்றன கவந்த
      சங்க முற்றன குணங்கரும் உற்றன தகுவர்
      அங்கம் இற்றன க ப  இரதமிற் றனவால்
      சிங்க மாமுகன் ஒருவனும் நின்றனன் ெசருவில். 397
      
2320 மீயு யர்ந்நசூழ் அண்டத்தின் அளெவலாம் விரவ
      மாய வன்ைமயிற் ெகாண்டிடு ெபருந்தைக வடிவந்
      தூயயன் வாளிகள் பட்டுணர் வழிதலால் ெதாைலந்து
      சீய மாமுகன் ெதான்ைமேபால் நின்றனன் ேதர்ேமல். 398
      
2321 நின்ற தீயவன் தானுறும் அயர்ச்சிைய நீங்கிச்
      ெசன்ற தன்பைட யாைவயுங் கண்டிலன் சிறுவன்
      ெகான்று வடீ்டின ெனன்பது ெத ந்துளங் ெகாதியா
      ஒன்று ேபாலேவா ராயிரஞ் சிைலகள்ெகாண் டுற்றான். 399
      
2322 அைலவ ைளந்தபாற் கடல்மிைசப் பத்துநூ றம்ெபான்
      மைலவ ைளந்தமர் தன்ைமேபான் மன்னன்மாட் டன்றித்
      தைலவ ைளந்திடா அ முகன் தனதுைகத் தலத்தால்
      சிைலவ ைளந்திடக் குனித்தனன் சுடுசரந் ெத ந்தான். 400
      
2323 ேவறு
      சீய மாமுகன் ெசஞ்சிைல பூட்டிநூ
      றாயி ரப்பத் தடுசரம் ஏவலும்
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      நாய கன்னது கண்டு நைகப்புறா
      ஓய்வில் வாளிெயா ராயிரந் தூண்டினான். 401
      
2324 ஆற்றல் ேமதகும் ஆயிரம் வாளியால்
      மாற்ற லன்கைண மா  விலக்கிேய
      சாற்று தற்க  தாகிய தன்ைமயான்
      வறீ்றும் ஆயிரம் ெவங்கைண யுந்தினான். 402
      
2325 உந்து ேகாைலெயா ராயிரம் வாளியாற்
      சிந்தி ேயதிறற் சிங்கமு காசுரன்
      ஐந்து நூறிரண் டாயிரம் ெவங்கைண
      எந்ைத ேமல்வர ஏவினன் என்பேவ. 403
      
2326 பதகன் வாளிகள் பத்திலக் கத்ைதயம்
      நுதிெகாள் ெவங்கைண நூறுபத் தாயிரங்
      கதுெம னத்ெதாடுத் ேதமைற காண்கிலா
      அதிர்க ருங்கழல் அண்ணல் அகற்றினான். 404
      
2327 திருத்த குந்திறற் சீய முகத்தினான்
      உருத்து வாளிெயா ராயிரந் தூண்டுறாப்
      பரத்தின் ேமற்படு பண்ணவன் ேதர்விடு
      மருத்தின் மார்புற வல்ைல அழுத்தினான். 405
      
2328 ஆர ழற்சினத் தாள  மாமுகன்
      கூரு ைடக்கைண ெநஞ்சு குளித்திட
      மாரு தப்ெபய ேரான்வலி சிந்திடாச்
      ேசா  மிக்ெகழத் துன்புற எய்தினான். 406
      
2329 பாகு பட்ட பருவரல் ேநாக்கிேய
      வாைக அண்ணல் வ சிைல கால்வைளஇ
      ஏக நூறு பகழெதாட் ெடண்ணலன்
      ேசைக மாண்ெகாடித் ேத ைன வடீ்டினான். 407
      
2330 ேதர ழிந்திடத் தீய ன் தீயவன்
      ஊர ழிந்த உடுபதி ேபான்றுளான்
      கார ழிந்திடக் கல்ெலன ஆர்ப்புறாப்
      பா  ழிந்தனன் பல்கைண வசீினான். 408
      
2331 வசீு கின்ற வியன்கைண யாைவயும்
      மாசில் காட்சியன் வாளியின் மாற்றிடா
      ஆசில் ெவஞ்சரம் ஆயிரந் தூண்டிேய
      நீசன் விற்கைள நீள்நிலஞ் ேசர்த்தினான். 409
      

2332 அண்டலன் ெகாண்ட ஆயிரஞ் சாபமுந்
      துண்ட மாகித் ெதாைலந்து நிலம்புக
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      விண்டு நான்முகத் ேதானும் விண்ேணார்களுங்
      கண்டு நின்று கரெமடுத் தார்த்தனர். 410
      
2333 ேகாலு மிழ்ந்த குனிசிைலக் கூட்டறக்
      கால ெவவ்வழல் என்னக் கனன்றுளான்
      சூல ெமான்று துளக்கினன் வசீினான்
      ஆல காலம் அளக்கர்உய்த் தாெலன. 411
      
2334 துன்ன லன்விடு சூலத்ைத ஏழிரு
      ெகான்னு ைனக்கைண தூண்டிக் குைறத்திடாப்
      பின்னும் ஆயிரம் ேபரழற் புங்கவ
      மின்ென னத்துரந் தான்அடல் ேவலினான். 412
      
2335 ெகாண்ட ேவற்ைகக் குமரன் சரங்கைளக்
      கண்டு தீயன் கனன்று கரந்தனில்
      தண்டம் ஒன்றில் தைரபடச் சிந்திேய
      அண்டம் விண்டிட ஆர்த்தனன் ஏகினான். 413
      
2336 விடுத்த வாளி ெபாடித்ததும் ெவவ்விேயான்
      பிடித்த தண்ெடாடு ேபர்வதுங் காண்குறா
      வடித்த ஏழ்கைண தூண்டினன் வன்கைத
      எடுத்த ைகைய இருநிலஞ் ேசர்த்தினான். 414
      
2337 ேசர்த்து முன்னறத தீயவன் ேதாளினும்
      ேபர்த்தும் ஆங்ெகார் ெபருங்ைக புறப்படப்
      பார்த்த லம்புகு தண்டிைனப் பற்றிேய
      ஆர்த்து வசீினன் ஆதியந் ேதவன்ேமல். 415
      
2338 ஒட்ட லன்ெதாட உற்றதண் டத்தின்ேமல்
      ெநட்ட ழற்கு நிகர்கைண ஆயிரம்
      விட்ட றுத்தனன் ேமல்வரு பாந்தைள
      அட்டி டுங்கதிர் ஆதவன் என்னேவ. 416
      
2339 அண்டர் நாயகன் ஆயிரம் வாளியால்
      தண்டம் வழீத் தடிதலும் மாற்றலன்
      கண்டு சீறிக் கடுந்திறல் கூற்றிைடப்
      பண்ைட நாட்ெகாண்ட பாசத்ைத வசீினான். 417
      
2340 சுற்று பாசத் ெதாடர்ச்சைய ேநாக்கிேவள்
      ெசற்ெறா ராயிரந் தீக்கைண தூண்டலும்
      வற்றல் மாண்ெகாடி வன்னியின் தீச்சுடர்
      உற்ற தாெமன ஒண்ெபாடி யாயேத. 418
      
2341 ேவறு
      நாணற் றதுகண் டனன்நா ணுறுவான்
      ஏணுற் றிடுேச ையயிரா யிரமாம்

48



      பாணித் ெதாைகையக் ெகாடுபற் றிடுவான்
      ேபணிச் சினேமா டுெபயர்ந் தனேன. 419
      
2342 சிங்கத் திறேலான் வருெசய் ைகதைன
      எங்கட் கிைறேநாக் கியிரா யிரமாம்
      ெவங்கட் கைணயா யினவிட் டவுணன்
      அங்ைகத் ெதாைகயா வுமறுத் தனேன. 420
      
2343 ெகாற்றங் ெகழுவுற் றகுகன் கைணயால்
      ெசற்றந் திகழ்ஆ ள ெசய் யகரம்
      அற்றம் புவிவ ீழுமுன்அங் ைகநிைர
      முற்றும் புதிதா கமுைளத் தனேவ. 421
      
2344 அற்றுப் புவிவழீ் தருமங் ைககைள
      மற்றத் துைணவந் ெதழுமாண் ைககளால்
      பற்றிச் ெசலஅன் னதுபார்த் தனனால்
      ெநற்றிக் கண்அளித் திடுநீள் சுடேரான். 422
      
2345 ஓரா யிரம்வா ளிகளுய்த் தவுணன்
      ஓரா யிரநீண் முடிெயால் ைலயறா
      ஈரா யிரம்ெவஞ் சரேம வியவன்
      ஈரா யிரெமாய்ம் பும்இறுத் தனனால். 423
      
2346 அன்பற் றவன்ெமாய்ம் புகளற் றனகண்
      டின்புற் றனர்வா னவர்ஈண் டியைவ
      முன்புற் றதுேபா லமுைளத் ெதழலுந்
      துன்புற் றனர்யாக் ைகதுளங் குறுவார். 4241
      
2347 கண்டான் இதுவிண் ணவர்காண் ப ேயான்
      பண்டா லவனத் திைடபா ணிசிகரந்
      தண்டா தழல்ெகாய் திடுதன் ைமயினால்
      உண்டா கியவா ெறனவுன் னினேன. 425
      
2348 உன்னும் ெபாழுதத் தினில்உம் பெரலாம்
      என்னிங் கிவன்மாய் வெதனத் தளர
      முன்னம் ெபயர்சிங் கமுகன் முனியாச்
      ெசந்நி றிேதார் ெமாழிெசப் பினனால். 426
      
2349 உைளக்குங் கைணதள் ளியுகம் பலநீ
      கிைளக்குந் தைலெமாய்ம் புெகடுத் திடினும்
      முைளக்கின் றதலான் முடிவுற் றிடுேமா
      இைளக்கின் றைனநீ ெகால்எைனப் ெபாருவாய். 427
      

2350 ெமாய்யுந் துதவத் தியல்முன் னைலநின்
      ஐயன் தருமாற் றல்அறிந் திைலேபார்
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      ெசய்யும் படிவந் தைனேசய் ஒருநீ
      உய்யும் படியன் றுனதூக் கமுேம. 428
      
2351 மாண்ேட வர்தைமப் பு வன் சிைறேபாய்
      ஆண்ேட வருகின் றதுமாற் றலுேளன்
      ஈண்ேட அழிகின் றதுமில் ைலயிவண்
      மீண்ேட குதிநின் னுயிர்விட் டனனால். 429
      
2352 ேவறு
      என்னலும் அதைன ஓரா எம்பிரான் குமரன் ெசால்வான்
      உன்னுயிர் இைழத்த எல்ைல ெயாழிந்தது கூற்றும் வந்து
      பின்னுற நின்றான் என்நீ பிதற்றுதி உணர்வி லாதாய்
      முன்ெனாரு கணத்தில் நின்ைன முடிக்குவன் காண்டி ெயன்றான். 430
      
2353 பைடப்பவன் குரவன் ஈது பகர்தலும் அவுணர் ேகாமான்
      இடிப்ெபன ஆர்த்துக் குன்றம் இராயிரம் பறித்து வசீ
      ெநாடிப்பினில் அவற்ைற வாளி நூற்றின்நுண் துகள தாக்கித்
      தடப்ெபரு மருமம் மூழ்கச் சரங்களா யிரத்ைத உய்த்தான். 431
      
2354 மாயிரு ெநடுங்கண் வாளி மார்பத்ைத அகழ்ந்து துன்னக்
      காெய  கலுழுங் கண்ணான் ைககளால் அளைவ தீர்ந்த
      பாயிருங் குன்ற நாடிப் பறித்தலுங் கண்டு ெசவ்ேவள்
      ஆயிரங் கைணெதாட் டன்னான் அணிமுடித் ெதாைகைய வழீ்த்தான். 432
      
2355 அறுத்திடு தைலகள் வழீ ஆயிரஞ் ெசன்னி வல்ேல
      மறித்தும்வந் ெதழுத ேலாடும் மடங்கல்மா முகத்தன் முன்னம்
      பறித்திடு குன்றம் வசீிப் பருவலித் தடந்ேதாள் ெகாட்டி
      எறித்தரு கதிரும் விண்ேணார் யாவரும் உட்க ஆர்த்தான். 433
      
2356 ஆர்த்திடு காைலச் ெசவ்ேவள் ஆயிரத் திரட்டி ெகாண்ட
      கூர்த்திடு பகழி தூண்டிக் குன்றங்கள் ெசற்று ெவய்ேயான்
      தார்த்தட ெமாய்ம்பு முற்றுந் தள்ளினன் தள்ளு முன்னர்ப்
      ேபர்த்தும்வந் ெதழுந்த அம்மா தவத்தினும் ெப ெதான் றுண்ேடா. 434
      
2357 அத்திறங் ணண ஈேதா ராடலா உன்னி நூற்றுப்
      பத்துடன் எட்டின் காறும் பரஞ்சுடா உருவாய் நின்றான்
      ெமாய்த்திடு பகழ மா  முைறமுைற துரந்து ெமாய்ம்பன்
      ைகத்தலஞ் ெசன்னி முற்றுங் கண்டதுண் டங்கள் ெசய்தான். 435
      
2358 திைசகளிற் ேபாகும் ேநமித் திறங்களிற் ேபாகும் ெவற்பின்
      மிைசகளிற் ேபாகும் பா ன் மீதினிற் ேபாகும் மாந்தர்
      நைசகளிற் ேபாகும் விண்ேணார் நட்டிைடப் ேபாகுஞ சிங்கன்
      இைசகளிற் ேபாகும் எங்கும் இற்றிடு சிரமுங் ைகயும். 436
      
2359 அகர தாதி யான எழுத்ெதலா மாகிப் பின்னர்
      மகரமு மான ேமேலான்* வடிக்கைண துணித்து வசீுஞ்
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      சிகரமுந் துகர முற்றுஞ் ேசணிைடச் ெசன்று மாேயான்
      நகரமுந் தாவி அண்ட ேகாளைக நண்ணு கின்ற.
      ( * மகரமுமான ேமேலான் - மகரமீன் உருக்ெகாண்ட குமாரக்
      கடவுள். இவ்வரலாறு திருவுத்தரேகாச மங்ைகப் புராணத்துள்
      கூறப்ெபற்றுள்ளது.) 437
      
2360 தூவுைட ெநடுேவல் அண்ணல் சுடர்க்கைண துணித்து வசீ
      ேமலவன் தனது ெசன்னி ெமல்லிதழ் அதுக்கி விண்ேமல்
      ஆவலங் ெகாட்டிச ெசல்ல அச்சமுற் றங்கண் நின்ற
      ேதவர்கள் மயக்கம் எய்தித் திருநில வைரப்பின் வழீந்தார். 438
      
2361 வஞ்சைர வஞ்சஞ் ெசய்யும் வள்ளலார் குமரன் ெதாட்ட
      ெசஞ்சரம் அநந்த ேகாடி ெசன்றுெசன் றறுத்து வடீ்ட
      எஞ்சலில் அவுணன் ெமாய்ம்புந் தைலகளும் யாண்டுஞ் சிந்தி
      விஞ்ைசயர் அமர்தற் ெகாத்த வைரகளின் ேமவ லுற்ற. 439
      
2362 தூயவன் விடுதத வாளி துணித்திடும் ஒவ்ெவார் ெசன்னி
      வாயிைன அடுேபார் தன்னில் வந்தசில் கணங்கள்ேநாக்கி
      ஆயிர ேகாடி ெகாண்ட கேளவரம் அதற்குள் இட்டு
      மாயிருஞ் சிகர மாட மற்றிெதன் றுற்ற வன்ேற. 440
      
2363 பாடுறு சிரத்தில் ஒன்று பைதத்துவாய் பகிர அங்கண்
      ஆடுறும் அலைக ேகாடி அகன்பிணக் குைவகள் உய்த்து
      மாடமீ ெதன்று புக்கு மற்றது கடிதின் மூட
      ஓடியுள் ளைலந்த தக்கன் ேவள்வியில் உற்று ளார்ேபால். 441
      
2364 மன்பு  அவுணர் ேதான்றல் வாய்ெபாதி ெசன்னி புக்குத்
      துன்புறும் அலைவ துண்டஞ் ெசவிெநறி துருவிப் ேபான
      *முன்ெபாரு முனிவன் இல்ைல முயங்குவான் உைறயுள் புக்ேகான்
      இன்ெபாடு வன்ைம சிந்தி நூைழயால் இ ந்த வாேபால்.
      (* ஒரு முனிவன் - ெகௗதமன். இல் - அகலிைக. முயங்குவான்
      உைறயுள் புக்ேகான் - இந்திரன். நூைழ - சலதாைர 
      அல்லது தூம்பு.) 442
      
2365 ஒன்னலன் தனது ெமாய்ம்பும் உருெகழு சிரமும் வழீ்ந்து
      பன்ெனடுங் கி க ளாக அவற்றிைடப் பலசூர்ப் ேபயுந்
      துன்னுறு ெகாடியுஞ் சூழ்வ ெதால்ைலயிற் ெபாறிகள் நீங்க
      முன்னவள் பதாைக ேயாடு முைறயில்வந் துற்ற வாேபால். 443
      
2366 அரண்டருங் கழலான் இவ்வா றறுத்தலும் அவுணர் ேகாமான்
      முரண்டகு சிரமுந் ேதாளும் பின்னரும் முைளப்ப ேநாக்கித்
      திரண்டபல் கைணக ேளாச்சிச் ெசன்னியில் ஒன்றுங் ைகயில்
      இரண்டுேம நிறுவிப் பின்னர் யாைவயுந் தடிந்தான் அன்ேற. 444
      
2367 நீளுறு பதைல சிந்தி நின்றமர் இயற்று கின்ற
      ேகாள  முகத்து வரீன் குைறந்திடு முடியு இற்ற
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      ேதாள்களும் முன்ன ேரேபால் ேதான்றிடப் புகுதும் எல்ைல
      ஆளுைட முதல்வ னாகும் அறுமுகன் அதைனக் கண்டான். 445
      
2368 நாற்றிைச முகத்தி னானும் நாகரும் பிறரும் உட்கச்
      சீற்றம துளன்ேபால் ஐயன் சிறிதவண் உரப்ப ேலாடும்
      மாற்றல னாகி நின்ற மடங்கல்மா முகத்தன் தன்பால்
      ேதாற்றிடு சிரமுந் ேதாளுந் துளங்கிமீண் ெடாளித்த அன்ேற. 446
      
2369 ஐயன துங்கா ரத்தால் அ முகன் சிரமும் ெமாய்ம்பும்
      ெமய்யிைட ெயாடுங்கிற் றம்ம ேமவினார் தம்ைம ேநாக்கி
      ைமயுறு கருந்தா தன்ன வன்புறக் கமடஞ் ெசன்னி
      ஒவ்ெயன யாக்ைக தன்னில் ஔ�த்திடுந் தன்ைம ேயேபால். 447
      
2370 குன்றிைன எறிந்த ைவேவற் குமரேவள் கைணயால் இற்ற
      தன்றைல பானி ேதான்றாத் தன்ைமைய அவுணன் பாரா
      ஒன்றற முந்து பன்னாள் உணர்ந்திடு விஞ்ைச முற்றும்
      மன்றிைட அயர்த்ேதா ெனன்ன மானமுற் றழுங்கி நின்றான். 448
      
2371 அங்கது கண்டு ெசவ்ேவள் அருள்பு  கின்றான் நந்தம்
      ெவங்கைண பலவுஞ் ெசன்று வடீ்டிய தைலயும் உன்றன்
      ெசங்ைகயுந் ேதான்றிற் றில்ைல எழுெகனச் ெசப்பு ைகய
      இங்குநீ பட்ட பின்ெகால் முைளத்திட இருந்த ெதன்றான். 449
      
2372 இருதைல அயில்ேவல் அண்ணல் இற்றன சிரந்ேதாள் என்ேற
      கருதைல என்ேப ராற்றல் கடவுளர் யாருந் ேதர்வர்.
      ஒருதைல இருைக ெகாண்ேட உலெகலாந் ெதாைலப்பன் என்னாப்
      ெபாருதைல உன்னி யாங்ேகார் ெபாருப்பிைனப் பறித்து விட்டான். 450
      
2373 விட்டிடு பிறங்கல் தன்ைன வி ஞ்சனுக் காசான் காணூஉ
      ெநட்டிைல வாளி ஒன்றால் நீறுெசய் திடுத ேலாடும்
      பட்டது ெத ந்து மாய்ேவான் அம ைடப் பாணி ேயாடும்
      இட்டிடு தண்டம் ஒன்ைற எடுத்துநின் றிதைனச் ெசாற்றான். 451
      
2374 ேவலினால் எறியு மாறும் ெவஞ்சிைல வைளய வாங்கிக்
      ேகாலினால் விடுத்த ெதான்ைறக் குைறத்திடு மாறும் அல்லால்
      பாலநீ பைடகள் ேவறு பயின்றெதான் றிைலெகால் என்னா
      மூலகா ரணமாய் நின்ற முதல்வன்ேமற் கைதையத் ெதாட்டான். 452
      
2375 ெவஞ்சின அவுணன் ெசாறற தன்ைமயும் விடுத்த தண்டுஞ்
      ெசஞ்சுடா� ேமனி வள்ளல் சிந்ைதயின் மதித்து ேநாக்கிக்
      கஞ்சம தைனய ேவார்ைகக் காமரு குலிசந் தன்ைன
      வஞ்சகன் உயிருண் ெடால்ைல வருெகன விடுத்தான் மன்ேனா. 453
      

2376 விடுத்திடு குலிச ேமகி விைரந்ெததிர் தண்டந் தன்ைனப்
      ெபாடித்தது ேபாலும் ெமன்னப் பூழிெசய் தடுக்கல் ெசல்லும்
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      இடித்ெதாைக ெயன்ன மார்பத் ெதய்திேய அவுணன் ஆவி
      குடித்தது புறத்துச் ெசந்நீர் ெகாப்பளித் ேதகிற் றன்ேற. 454
      
2377 ேவறு
      தூண்டா விடுகுலிசந் துண்ெணன்ற கர்மார்ப்
      கீண்டாவி ெகாண்டு கிழித்துெவ ந் ெசன்றிடலும்
      வணீ்டான் பைதபைதத்தான் வழீ்குருதி நீரைலப்ப
      மாண்டான் கிடந்தான் மடங்கல்முக ெவய்ேயாேன. 455
      
2378 அங்கப் ெபாழுதில் அடற்குலிசம் வான்ேபாகிக்
      கங்ைகப் புனல்ஆழ்ந்து காமருபூந் தாதாடிச்
      சங்கத் தவர்க்குள் தைலயாந் தமிழ்ப்புலவன்
      ெசங்ைகக் குள்வந்து சிறப்புற் றிருந்துளதால். 456
      
2379 பார்த்தர்இந் நீர்ைமதைனப் பங்கயத்த னாதிவிண்ேணார்
      ஆர்த்தார் முறுவலித்தார் ஆடினார் பாடிமலர்
      தூர்த்தார் மகிழ்ந்தார் ெதாழுதார்எங் ேகான்புைடயில்
      ேபார்த்தார் வணக்கம் பு ந்தார் புகழ்ந்திட்டார். 457
      
2380 என்னா யகன்அவ் விைமேயார்கள் எல்ேலாருக்குந்
      தன்னா ரருள்ெசய்து சாரதெவௗ� ளத்திெனாடும்
      மின்னார் புகர்அயில்ேவல் வரீெராடு மீண்டனனால்
      ெபான்னா ெடனேவ புைனந்தெபாலன் பாசைறயில். 458
      
2381 பாசைறயின் கண்ேணகிப் பா டத்ேதார் சூழ்ேபாத
      வாசவனும் நான்முகனும் மற்ேறாரும் பாங்காகக்
      ேகச கள் தாங்குங் கிளர்ெசம்ெபாற் படீிைகேமல்
      ஈச ெனனேவ இனிதருள்ெசய் துற்றனேன. 459
      
2382 ெவற்றிெநடு ேவேலான் வியன்பா சைறயிருப்ப
      மற்றவெனா டாடி மடங்கல் முகத்தவுணன்
      ெசற்றுெகாடி யுண்ணச் ெசருநிலத்தின் மாய்ந்ததைன
      ஒற்றர்ெத  குற்ேற மேகந்திரத்தில் ஓடினரால். 460
      
2383 ஆடல் இைளேயான் அவண்வழீ்ந் ததுேநாக்கி
      வடீினேனா மான்றனேனா என்ைறய ேமல்ெகாண்டு
      நீடு சிக யிைட நின்ேறான் பதங்கள்முடி
      சூடி அவலித்துத் ெதாழுதிதைனச் ெசால்லினரால். 461
      
2384 குன்றம் பிளந்த குமேரசன் வச்சிரத்தால்
      உன்றம்பி ஆவி ஒழிந்தான் அவன்மிைசயப்
      ெபான்றுங் கணத்ேதார் ெபாருப்புற்றார் எல்ேலாருஞ்
      ெசன்றுய்ந் தனரீது திண்ணெமனச் ெசப்பினேர. 462
      
2385 ேவயுற் றவர்ெசால் வினவியுேரா மங்கெளலாந்
      தீயப் ெபாறிதுரப்பச் ெசங்கட் புனல்ெபருக
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      வாயிற் புைகெசல்ல வாடிப் பைதபைதத்து
      ேநாயுற்று ெவங்கனைல நுங்கினர்ேபால் வழீ்ந்தனேன. 463
      
2386 வண்ணச் சிகரம் வழுவுற்றுக் கீழ்த்தலத்திற்
      கண்ணில் ெபாழிந்த கடலினிைட வழீ்ந்தனனால்
      ஒண்ணுற்ற காஞ்சி உைமயவள்ேகாட் டத்தினின்றுந்
      தண்ணுற்ற ேநமித் தடத்திைடேய வழீ்பவர்ேபால்.*
      ( * இங்கு காஞ்சி காமாட்சி ஆலயத்தின் ேமல் மாடியிலிருந்து
      சக்கர தீர்த்தம் என்னும் உலகாணித் தீர்த்தத்தில் தைல கீழா-
      கவும் ஆமாறு விழுவைத உவைமயாகக் குறிப்பதாகும். இச்-
      ெசயைலக் 'கருமாறிப் பாய்தல்' என்பர். இ�து இந்நூலாசி யர்
      காலத்து நடந்து வந்தைமயால் இதைன உவைம காட்டினார்.
      ஆயினும் தற்ேபாது இந்நிகழ்ச்சி நிகழும் வழக்கம் இல்ைல; இக்-
      காலத்தில், காஞ்சி காமாட்சி ஆலயத்தின் அடிைமகளான
      ெபண்கைள 'கருமாறிப் பாய்பவர்' என்பர்.) 464
      
2387 மங்கு ெலனவழீ்ந்து மறிந்து நிலமிைசேய
      அங்ைக புைடத்திட் டலமந்து ெதால்வலியுந்
      துங்க விறலும் நலனுந் ெதாைலெவய்தப்
      ெபாங்கு துயர்க்கடலின் மூழ்கிப் புலம்புறுவான். 465
      
2388 என்ைனேயா என்றன் இளவேலா தாரகற்கு
      முன்ைனேயா சிங்க முகத்தேவா தானவர்கள்
      அன்ைனேயா என்ன அருள்பு யும் ஆண்டைகேயா
      உன்ைனேயா தூதர் விளிந்தைனெயன் ேறாதியேத. 466
      
2389 அன்று மகவான் முதலாம் அமரர்தைம
      ெவன்று தமிேயற்கு விசயந் தைனயளித்தாய்
      இன்று சம யில் இளம்பா லகன்ஒருவன்
      ெகான்றனேனா உன்னுயிைரக் கூற்றுவனுங் ெகாண்டாேனா. 467
      
2390 உண்டுேபார் என்னின் உளங்களிக்கும் உன்னுயிைரக்
      ெகாண்டுேபா னான்இன்று கூற்றெனன ேவேகட்கில்
      தண்டுழாய் மாலுஞ் சதுர்முகனும் இந்திரனும்
      பண்டுேபால் தத்தம் பதியாளப் ேபாகாேரா. 468
      
2391 ெபான்ைன நிலந்தன்ைனப் புதல்வர்கைள மங்ைகயைரப்
      பின்ைன யுளெபாருைள ெயல்லாம் ெபறலாம்
      என்ைன யுைடய இைளேயாேன இப்பிறப்பில்
      உன்ைன இனிப்ெபறுவ துண்ேடா உைரயாேய. 469
      
2392 அண்டார் தமக்ேகார் அ ேய அ முகேன
      விண்டான் அைடந்தாய் எனேவ விளம்புகின்றார்
      தண்டார் அகலத்துத் தாரகைன மக்களுடன்
      கண்டாேயா யானிங் குறுதுயரங் காணாதாய். 470
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2393 உண்டிக் கடனும்* ஒருவயிற்ேறார் ெசய்கடனும்
      எண்டிக்கும் ேபாற்றியிட இன்றுகழத் ேதகிைனநீ
      அண்டத் தவைர அைலத்துவரும் உன்திறைலக்
      கண்டுற் றிடேவ கடனற்ேறன் தீேயேன.
      (* உண்டிக்கடன் - ெசஞ்ேசாற்றுக்கடன்.) 471
      
2394 உற்ற துைணநீ ெயன்னுயிர்நீ உணர்ச்சியும்நீ
      சுற்றமும்நீ தாைதயும்நீ என்னிைளய ேதான்றலும்நீ
      நற்றவமும் நீெயன்று நான்நிைனந்ேதன் நீயதைனச்
      சற்றும் நிைனயாமல் தனித்திருக்கக் கற்றாேயா. 472
      
2395 ெபாற்ைறக் கயலிருந்த பூட்ைகமுகன் துஞ்சியபின்
      ஒற்ைறப் புயம்ேபாய் உளந்தளர்ந்து ைவகினன்யான்
      இற்ைறப் பகல்நீ இறந்தாய் அ முகேன
      மற்ைறப் புயமும் இழந்ேதன் வறிேயேன. 473
      
2396 என்னத் தனதண்டம் எங்குஞ் ெசலவிடுபடத்
      தன்னத் தனிேயான் அரற்றுெமாழி தாங்கேளா
      நன்னத் தவனும் நளினத் தினிலுதித்த
      அன்னத் தவனும் மகத்தவனும் ஆர்த்தனேர. 474
      
2397 இத்தன்ைம மன்னன் இரங்கித் ெதளுந்ெதழுந்ேத
      உத்துங்க மிக்க ஒருதன் தவிேசறி
      நித்தன் குமரனுடன் ேநர்ேபாய்ச் சமா�இயற்றச்
      சித்தந் தனிேல நிைனந்துசினஞ் ெசய்தனேன. 475

ஆகத் திருவித்தம் - 2397
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