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404  அன்றுமுன் னாகேவ அளப்பில் காலமா
      ஒன்றுமவ் ேவள்வியில் ஓம்பு கின்றிலர்
      துன்றிய முனிவருஞ் சுரரும் பார்தனில்
      முன்றிகழ் அந்தணர் முதலி ேனார்களும். 1

405   ஓர்ந்தனன் அன்னைத ஊழின் தீெநறி
      சார்ந்திடு தக்கன்ஓர் ைவகல் தன்முனஞ்
      ேசர்ந்திடும் இைமயவர் திறத்ைத ேநாக்கிேய
      ஈர்ந்திடு தீயெதான் றியம்பு கின்றனன். 2

406  எடுத்திடு சுருதியின் இயற்ைக முற்றுற
      வடித்திடு ேதவிர்காள் வரம்பில் காலமா
      அடுத்திடும் ேவள்விய தாற்றல் இன்றிேய
      விடுத்தெதன் அைனயது விளம்பு வெீரன்றான். 3

407   ேவறு
      எய்யாது ெவய்ய விைனயடீ்டு தக்கன் இைவெசப்ப ேலாடும் இைமேயார்
      ெமய்யார ணத்தன் முதனாள் இயற்று ேவள்விக் களத்தில் அவியூண்
      ஐயான னத்தர் ெபறநல்கல் என்றி அதனாலும் நந்தி யடிகள்
      ெபாய்யாத சாப உைரயாலும் யாங்கள் பு யாதி ருத்து ெமனேவ. 4

408  அந்நாளில் ஈசன் விடுகின்ற நந்தி அைறகின்ற சாபம் அதனுக்
      கிந்நாளும் அஞ்சி மகேவள்வி தன்னில் யாதுஞ்ெச யாது தி வரீ்
      முன்னாக யாெனார் ெபருமா மகத்ைத முைறெசய்வன் முற்றி இடுேமல்
      பின்னாக நீவிர் பு மின்க ெளன்று படீில்ல வன்பு கலேவ. 5

409   நீமுன்ெனார் ேவள்வி பு கின்ற ைதய ெநறிெயன்றி ைசப்ப அவைரப்
      ேபாமின்கள் யாரும் எனேவபு கன்று பு ேதாறு ேமவி மிகவும்
      ஏமங்ெகாள் சிந்ைத யுளதக்கன் ஊழின் இயல்பால்அ தற்பின் ஒருநாள்
      ஓமஞ்ெசய் ேவள்வி பு வான்வி ரும்பி 
             உள்ளத்தில் உன்னி முயல்வான். 6
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410   ெதாட்டாம னுத்ெதால் மயைனத் 
           தனாது சுதெரன்ன முன்னம் உதவிக்
      கட்டாம ைரக்குள் விதிேபால நல்கு 
           கைலகற்று ளாைன விளியா
      முட்டாத ேவள்வி யதுெவான்று ெசய்வன் 
           முனிேவார்கள் ேதவர் உைறவான்
      எட்டாத ெவல்ைல தனில்இன்ெறார் சாைல 
            இயல்பால்வி தித்தி எனேவ.
      (1. அன்று - நந்தியம் ெபருமாள் சபித்த காலம்.
      4. நல்கல் - அளிக்காேத. என்றி - என்றைன.
      5. படீில்லவன் - ெபருைமயற்ற தக்கன். 6. ஏமம் - இறுமாப்பு.
      7. ெதாட்டா மனு மயன் - துவட்டா, மனு, மயன் என்ேபார்; இவர்கள்
      விசுவகன்மாக்கள். தனாது சுதர் - தன்னுைடய புதல்வர்கள்.) 7

411   ேவறு
      இனிெதன இைறஞ்சிேய ஏகிக் கங்ைகயம்
      புனனதி அதெனாரு புைடய தாகிய
      கனகலம் என்பேதார் கவின்ெகாள் ைவப்பிைட
      விைனபு  கம்மியன் விதித்தல் ேமயினான். 8

412   பத்துநூ றிேயாசைனப் பரப்பும் நீளமும்
      ஒத்திடும் வைகயதா ஒல்ைல நாடிேய
      வித்தக வன்ைமயால் ேவள்விக் ேகாரரண்
      அத்தகு ெபாழுதினில் அைமத்து நல்கினான். 9
 
413   நாற்றிைச மருங்கினும் நான்கு ேகாபுரம்
      வறீ்றுவறீ் றுதவிய வியன்ெகாள் ெநாச்சியில்
      ஏற்றிடு ஞாயில்கள் இயற்றி அன்னைத
      ஆற்றைல யுைடயேதா ரரணம் ஆக்கினான். 10

414   உள்ளுற அணங்கினர் அைறதற் ேகா ைட
      ெதௗ�ளிதின் நல்கிேய ேதவர் தம்ெமாடு
      வள்ளுைற ேவற்கணார் மருவி ஆடுவான்
      புள்ளுைற வாவியும் ெபாழிதலும் ஆக்கினான். 11

415   அப்ப  சைமத்துேமல் அமரர் ேவதியர்
      எப்ப  சனரும்வந் தீண்டி ெவ�கின
      துய்ப்பதற் ெகாத்திடு சுைவெகாள் தீம்பதம்
      ைவப்பேதார் இருக்ைகயும் மரபில் தந்தனன். 12

416   அந்தண ராதிேயார் அமரர் யாவரும்
      வந்துண வருந்துவான் வரமபில் சாைலகள்
      இந்திர வுலெகன இைமப்பில் ஈந்தனன்
      முந்ைதயின் மகவிதி முழுதும் நாடினான். 13

417   விருந்தினர் ெபற்றிட விைரெமன் பாளிதம்
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      நரந்தெமா டாரம்வ ீநைறெகாள் மான்மதம்
      அருந்துறு ெவௗ�ளைட ஆன பாகிைவ
      இருந்திடு சாைலயும் இயற்றி னானேரா. 14

418   ஆனபல் வைகயுைட ஆைட ெசய்யபூண்
      ேமனெதார் அம்ெபானின் வியன்ெகாள் குப்ைபகள்
      ஏைனய ெவறுக்ைககள் மணிகள் யாைவயுந்
      தானம தியற்றிடத் தானம் நல்கினான். 15
  
419   கடிெகழு சததளக் கமல ேமலுைற
      அடிகள்தன் நகர்ெகாெலன் ைறயஞ் ெசய்திட
      நைடதரு ேவள்விெசய் நலங்ெகாள் சாைலய
      திைடயுற அைமத்தனன் யாரும் ேபாற்றேவ.
      (8. கனகலம் - கங்ைகயின் அருகுள்ள ஓர் இடம்.
      9. வித்தக வன்ைம - கல்வித் திறம். 10. ெநாச்சி - மதில்.
      ஞாயில் - மதிலுறுப்பு.
      11. வள் - கூர்ைம. 14. பாளிதம் - பாற்ேசாறு. ஆரம் - சந்தனம்.
      நரந்தம் - வாசைனப் ெபாருள். வ ீ- மலர். மான்மதம் - கஸ்தூ .
      ெவௗ�ளைடயான பாகு - ெவற்றிைலப் பாக்கு.) 16

420   நூெறனும் ேயாசைன நுவலும் எல்ைலயின்
      மாறகல் சாைலயின் வன்னி ேசர்தரக்
      கூறிய மூவைகக் குண்டம் ேவதிைக
      ேவறுள ப ெசலாம் விதித்தல் ெசய்தனன். 17

421   ேமெலாடு கீழ்புைட ெவறுக்ைக யின்மிைசக்
      ேகாலநன் மணிகளாற் குயிற்றி வாவியுஞ்
      ேசாைலயும் பறைவயுந் ேதாமில் ேதவரும்
      ேபாலிய ஓவியம் புைனந்திட் டானேரா. 18

422  புண்டரீ காசனம் ெபாருந்து நான்முகன்
      தண்டுள ேவான்இவர் தமக்கி ருக்ைகயும்
      எண்டிைச வாணருக் கியலி ருக்ைகயும்
      அண்டருக் கிருக்ைகயும் அருளல் ெசய்துேமல். 19

423   ெதாக்குறு முனிவரர் ெதால்ைல ேவதியர்
      ஒக்கலின் ேமயினர் உைறயி ருக்ைகயுந்
      தக்கனுக் கிருக்ைகயுஞ் சைமத்து நல்கினான்
      ைவக்குறு தவிசின்நூன் மரபின் நாடிேய. 20

424   தக்கைன வணங்கிநின் சாைல முற்றிய
      புக்கைன காண்ெகனப் புைனவன் ெசப்பலும்
      அக்கண மதுெத ந் தளவி லாதர
      மிக்கனன் மகிழ்ந்தனன் விம்மி தத்தினான். 21

425  பூங்கம லத்தமர் புனிதன் கான்முைள
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      பாங்க ன் முனிவ ல் பலைரக் கூவிேய
      தீங்கனல் மாமகஞ் ெசய்ய நூன்முைற
      யாங்கனம் வலித்தனன் அவர்க்குச் ெசப்புவான். 22

426   தருவுறு சமிைதகள் சாைக தண்ணைட
      ப திகள் மதைலநாண் பறப்ைப பல்பசு
      அரணிநன் முதிைரகள் ஆதி யாவிதற்
      கு யன உய்த்திெரன் ெறால்ைல ஏவினான். 23

427   ஆெனாடு நிதிகைள மணிைய ஐந்தருக்
      கானிைன அைழத்துநம் மகத்ைதக் காணிய
      மாநிலத் தந்தணா� வருவர் உண்டியும்
      ஏைனய ெபாருள்களும் ஈெமன் ேறாதினான்.
      (17. மூவைகக் குண்டம் - சதுரம், வட்டம், ேகாணம் 
      என்னும் முத்திற அைமப்பான ஓம குண்டங்கள்.
      19. எண்டிைச வாணர் - அட்ட திக்குப் பாலகர்.
      20. ஒக்கல் - சுற்றத்தார். 22. கான்முைள - புதல்வன்.
      23. சாைக - கிைளகள். தண்ணைட - பச்சிைலகள்.
      ப திகள் - யாக ேமைடகள். மதைல - யூபஸ்தம்பங்கள்.
      நாண் - தருப்ைபக் கயிறு. பறப்ைப - சிருக்கு சிருவம்.
      பல்பசு - ஆடு முதலிய பசுக்கள். அரணி - தீக்கைடக்ேகால்.
      24. ஆன் - காமேதனு. ரூதி - சங்கநிதி, பதுமநிதி. மணி - சிந்தாமணி.
      தரு - கற்பகத்தரு.) 24

428   நல்விைட ெகாண்டுேபாய் நைவயி லான்முதற்
      பல்வைக யைவெயலாம் படா�ந்து வறீ்றுவறீ்
      ெறால்வேதா டந்ெதாறும் உற்ற ஆயிைடச்
      ெசல்வேதார் ெபாருெளலாஞ் சிறப்பின் நல்கேவ. 25

429   தனதுறு கிைளஞராய்த் தணப்பி லாதேதார்
      முனிவரர் தங்களின் முப்ப தாயிரர்
      துனியறு ேவார்தைமச் ெசான்றி ஏனைவ
      அைனவரும் விருப்புற அளித்தி ெரன்றனன். 26

430   மற்றவர்க் கிருதிற மாத வத்தைர
      உற்றனர் யாவரும் உண்டி அன்றிேய
      ெசாற்றன யாைவயுந் ெதாைலவின் றெீமன
      நற்றவத் தயன்மகன் நயப்புற் ேறவினான். 27

431   தீதிைன நன்ெறனத் ெதௗ�யும் நான்முகன்
      காதலன் ஓர்மகங் கடிதி யற்றுவான்
      ேவதியர் விண்ணவர் யாரும் ேமவுவான்
      தூதைர ேநாக்கிேய இைனய ெசால்லுவான். 28

432   நக்கைன யல்லேதார் நாகர் தங்கைள
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      மிக்குறு முனிவைர ேவத மாந்தைரத்
      திக்ெகாடு வான்புவி யாண்டுஞ் ெசன்றுகூய்
      உய்க்குதி ராெலன உைரத்துத் தூண்டினான். 29

433   முந்துற வ த்திடும் முனிவர் அவ்வழித்
      தந்தனர் மகஞ்ெசயத் தகுவ யாைவயும்
      வந்தன ேநாக்கிேய மரபில் உய்த்திெரன்
      ெறந்ைததன் அருளிலான் இயம்பி னானேரா. 30

434  வ த்திடு பான்ைமயின் வழாது ேபாற்றிடும்
      இருத்தினர் தமிற்பலர் யாக சாைலயுள்
      திருத்திய ேவதிவாய்ச் ெசறிபல் பண்டமும்
      நிைரத்தனர் பறப்ைபயும் நிைலயிற் ேசர்த்தினார். 31

435   அைசவறு ேவதியின் அணித்தி ேனா ைட
      வைசதவிர் மதைலகள் மரபின் நாட்டுபு
      பசுநிைர யாத்தனர் பாசங் ெகாண்டுபின்
      இைசதரு பூைசயும் இயல்பின் ஆற்றினார்.
      (26. துனி - துன்பம். ெசான்றி - ேசாறு. 29. நாகர் ேதவர்கள்.) 32
 
436   ேவறு
      நைடயிது நிகழும் ேவைல நலமிலாத் தக்கன் நல்கும்
      விைடதைலக் ெகாண்டு ேபாய வியன்ெபருந் தூதர் தம்மில்
      புடவியின் மைறேயார்க் ெகல்லாம் புகன்றனர்சிலவர் ெவய்ேயான்
      உடுபதி நாள்ேகாள் முன்னர் உைரத்தனர் சிலவா� அன்ேற. 33

437   காவல ராகி ைவகுங் கந்தரு வத்த ராதி
      ஆவேதார் திறத்ேதார்க் ெகல்லாம் இைறந்தனர் சிலவர் ஆைச
      ேமவிய கடவு ேளார்க்கும் விளம்பினர் சிலவர் முப்பால்
      ேதவர்கள் யாருங் ேகட்பச் ெசப்பினர் சிலவ ரன்ேற. 34

438   விண்ணக முதல்வ னுககு விளம்பினர் சிலவர் ஆண்டு
      நண்ணிய ேதவர்க் ெகல்லாம் நவின்றனர் சிலவர் ேமைலப்
      புண்ணிய முனிவ ரர்க்குப் புகன்றனர் சிலவர் ஏைனப்
      பண்ணவர் முன்னஞ் ெசன்று பகர்ந்தனர் சிலவர் அம்மா. 35

439  வானவர் முதுவன் ெதால்ைல மன்றன்மா நகரத் ெதய்திக்
      ேகானகர் வாயில் நண்ணிக் குறுகினர் காப்ேபார் உய்ப்ப
      ேமனிைற காத ேலாடும் விைரந்தவற் றாழ்ந்து நின்ேசய்
      ஆனவன் ேவள்விக் ேகக அடிகள்என் றுைரத்தார் சில்ேலார். 36

440  ேமனகு சுடர்ெசய் தூய விண்டுல கதைன நண்ணி
      மானிைற கின்ற ேகாயில் மணிக்கைட முன்னர் எய்திச்
      ேசைனயந் தைலவன் உய்ப்பச் சீதரற் பணிந்து ேவள்விப்
      பான்ைமைய தியம்பி எந்ைத வருெகனப் பகர்ந்தார் சில்ேலா�. 37
 
441   மற்றது ேபாழது தன்னில் மாயவன் எழுந்து மா�பூ
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      டுற்றிடு திருவும் பாரும் உடன்வர உவணர் ேகாமான்
      ெபாற்றடந் ேதாள்ேமற் ெகாண்டு ேபார்ப்பைட காப்பத் தன்பாற்
      ெபற்றனர் சூழத் தாைனப் ெபருந்தைக பரவச் ெசன்றான். 38

442  ெசல்லலும் அதைன நாடித் திைசமுகக் கடவுள் அங்கண்
      ஒல்ைலயில் எழுந்து முப்பால் ஒண்ெடாடி மாத ேராடும்
      அல்லியங் கமலம் நீங்கி அன்னேமற் ெகாண்டு ைமந்தர்
      எல்ைலயில் முனிவர் யாரும் ஏத்தினர் சூழப் ேபாந்தான். 39

443   மாெலாடு பிரமன் ஈண்டி வருதலும் மகவான் என்ேபான்
      ேவெலாடு வில்லும் வாளும் விண்ணவர் ஏந்திச் சூழ
      நாலிரு மருப்பு ெவௗ�ைள நாகம துயர்த்துத் தங்கள்
      பாலுைற குரவ ேராடு பாகமார் விருப்பில் வந்தான். 40
      
444   ஆயவன் புரத்தில் ைவகும் அரம்ைபேய முதலா வுள்ள
      ேசயிைழ மார்கள் யாருந் ேதவேரா டகன்றா� எங்கள்
      நாயகன் ேபாந்தான் என்ேற நலமிகு சசிெயன் பாளுந்
      தூயேதார் மானத் ேதறித் ேதாைகயர் காப்பச் ெசன்றாள். 41
      
445   எண்டிைசக் காவேலாரும் ஈ ரு திறத்த ரான
      அண்டரும உடுக்கள் தாமும் ஆ டத் ெதாைகயு ேளாரும்
      வண்டுளர் குமுதம் ேபாற்றும் மதியமும் ஏைனக் ேகாளும்
      விண்ெடாடர் இயக்கர் சித்தர் விஞ்ைசயர் பிறரும் ேபாந்தார்.
      (33. புடவி - பூமி. சிலவர் - சிலர். உடுபதி - சந்திரன்.
      நாள் - நட்சத்திரம். ேகாள் - கிரகம்.
      34. ஆைச - திக்கு. 37. ேசைனயந் தைலவன் - ேசனாதிபதி.
      38. திருவும் பாரும் - திருமகளும் பூமகளும். உவணர் 
      ேகாமான் - கருடன். 39. ைமந்தர் - உபப்பிரமர். 
      40. குரவர் - வியாழன் முதலிேயார். பாகம் - அவிர்ப்பாகம்.
      42. ஈ ரு திறத்தரான அண்டர் - ஆதித்தர், உருத்திரர், வசுக்கள்,
      மருத்துவர் என்னும் நால்வைக ேதவர்கள்.
      ஆ டத்ெதாைக - முனிவர் குழாம்.) 42
      
446   ேசணிைட மதியி ேனாடு ெசறிதரும் உடுக்க ளான
      வாணுதல் மகளிர் யாரும் மகிழ்ெவாடு தந்ைத ேவள்வி
      காணிய வந்தார் ஈது கண்ணுறஇீ அவுணர் ேகாமான்
      ேசாணித புரத்துக் ேகளிர் ெதாைகெயாடுந் ெதடா�ந்து ெசன்றான். 43
      
447   வைனகலன் நிலவு ெபாற்ேறாள் வாசவன் முதலா வுள்ள
      இைனயரும் பிறரும் எல்லாம் இருவர்தம் மருங்கும் ஈண்டிக்
      கனகல வனத்திற் ெசய்த கடிமகச் சாைல எய்த
      முனிவர ேராடுந் தக்கன் முன்ெனதிர் ெகாண்டு நின்றான். 44
      

448   எதிர்ெகாடு மகிழ்ந்து ேமலாம் இருவர்தங் கைளயும் அங்கண்
      முதிர்தரு காத ேலாடு முைறமுைற தழுவி வாேனார்
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      பதிமுத ேலாைர ேநாக்கிப் ப வுெசய் திைனயர் தம்ைமக்
      கதுெமனக் ெகாண்டு ேவள்விக் கடிமைன இருக்ைக புக்கான். 45
      

449   மாலயன் தன்ைன முன்னவர் மணித்தவி சிருத்தி வான
      ேமலுைற மகவா னாதி விண்ணர் முனிவர் யார்க்கும்
      ஏலுறு தவிசு நல்கி இைடப்பட இருந்தான் தக்கன்
      காலுறு கடலா ெமன்னக் கடவுள்மா மைறக ளார்ப்ப. 46
      
450  அல்லியங் கமல மாதும் அம்புவி மகளும் ேவதாப்
      புல்லிய ெத ைவ மாரும் ெபாருவிலா உடுவி ேனாருஞ்
      ெசால்லருஞ் சசியும் ஏைனச் சூ னர் பிறரும் ேவத
      வல்லிதன் இருக்ைக நண்ணி மரபின்வறீ் றிருந்தார் மன்ேனா. 47
     
451   மாமலர்க் கடவுள் ைமந்தன் மகத்திைன நாடி யாருங்
      காமுறும் உண்டி மாந்திக் கதுெமன மீடும் என்ேற
      பூமிைச மைறேயார் தாமும் முனிவரும் ேபாந்து விண்ேணார்
      தாமுறும் அைவைய நண்ணித் தகவினால் சார்த ேலாடும். 48
      
452  அைழத்திடப் ேபான தூதர் அைனவரும் ேபாந்து தக்கன்
      கழற்றுைண வணங்கி நிற்பக் கருைணெசய் தவைர ேநாக்கி
      விழுத்தகு தவத்தீர் நீவிர் விளித்தனர் தமிலு றாது
      பிைழத்தனர் உளேரா உண்ேடல் ெமாழிெமனப் ேபசல் உற்றார். 49
      
453  அகத்தியன் சனகன் முன்ேனார் அத்தி  வசிட்டன் என்பான்
      சகத்துயர் பிருகு ேமலாந் ததீசிெவஞ் சாபத் தீேயான்
      பைகத்திடு புலத்ைத ெவன்ற பராசரன் இைனய பாலார்
      மகத்திைன இகழா ஈண்டு வருகிலர் ேபாலும் என்றார். 50
      
454   மற்றது புகல ேலாடு மலரயன் புதல்வன் ேகளா
      இற்றிது ெசய்தார் யாேர முனிவ ல் இைனயர் தாேமா
      ெநற்றியங் கண்ணி னார்க்கும் ேநயம துைடய ெரன்னாச்
      ெசற்றெமா டுயிர்த்து நக்கான் ேதவர்கள் யாரும் உட்க.
      (43. ேசாணிதபுரம் - ஒரு நகரம். இ�து அசுரர்கள் இருக்கும் ஒரு நகரம்.) 51
      
ஆகத் திருவிருத்தம் - 454
      -----------

      
12. ததீசிப் படலம் (455-519)

      
455   அன்ன ேவைலயில் ஆ டர் தம்ெமாடுந்
      துன்னி னாெனாரு ெதால்லிைறக் காகேவ
      முன்ன மாலமர் மூண்ெடழ மற்றவன்
      தன்ைன ெவன்ற ததீசிஎன் பானேரா. 1
      
456   கடிது ேபாந்து கடிமகச் சாைலயின்
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      இைடய தாகி இைமயவர் யாவரும்
      அைடயும் எல்ைல அணுகலுங் கண்ணுறஇீக்
      ெகாடிய தக்கன் குறித்துணர் கின்றனன். 2
      
457   ஆகும் ஆகும் அரற்கு த் தல்லன்இப்
      பாக மாமகம் பார்க்கும் ெபாருட்டினால்
      ஏகி னாெனனக் கஞசி எனாநிைனந்
      ேதாைக ெயய்தி உளங்குளிர்ப் பாகிேய. 3
      
458  வருக ஈண்ெடன மற்றவன் தன்னிைட
      ஒருெப ருந்தவி சுய்த்தலும் மாதவர்
      இரும ருங்கும் இருந்திட ஆயிைடப்
      ெபாருவின் மாதவப் புங்கவன் ேமவிேய. 4
      
459  ஆக்கந் தீரும் அயன்புதல் வன்தைன
      ேநாக்கி எம்ைம ெநாடித்தெதன் நீயிவண்
      ஊக்கி யுற்றெதன் ஒல்ைலயில் யாைவயும்
      நீக்க மின்றி நிகழ்த்துதி ெயன்னேவ. 5
      
460  தக்கன் ஆண்டுத் ததீசிைய ேநாக்கிேய
      நக்க ெனன்பவன் நான்ெபறுங் கன்னிைய
      மிக்க காதலின் ேவட்ெடாளித் ேதார்பகல்
      உக்க ேமலுய்த் துயர்வைர ஏகினான். 6
      
461   ேபாய பின்ைனப் புதல்விக்குத் தன்ெபரு
      மாைய ெசய்தனன் மற்றவர் தங்கைள
      ஆயு மாறவ் வகன்கி  எய்திேனன்
      ஏய தன்ைம இருவருந் ேதர்ந்தேரா. 7
      
462  அடுத்த பூதைர ஆங்கவர் கூவிேய
      தடுத்தி டுங்களத் தக்கைன நம்முனம்
      விடுத்தி ரல்லிர் விலக்குதி ராெலன
      எடுத்தி யம்பினர் ஏயினர் ேபாலுமால்.
      (1. ஆ டர் - முனிவர்கள். ெதால் - பைழய.
      இைற- இங்குக் குபன் என்னும் அரசன்;
      இக் குபன் என்னும் அரசனுக்காகப் ேபார் ெசய்த திருமாைலத் 
      ததீசி முனிவர் ெவன்றார் என்பது வரலாறு; இதன் வி ைவ 
      இந்நூலில் முன்னர்க் காண்க.
      5. ெநாடித்தது - அைழத்தது. ஊக்குதல் - முயற்சித்தல்.
      6. உக்கம் - இடபம். உயர்வைர - கயிைலமைல.) 8
      

463   இற்று ணர்ந்திலன் ஏகினன் பூதர்கள்
      நிற்றி நீெயன்று நிந்தைன எண்ணில
      ெசாற்ற ேலாடுந் துைணயதில் ெவௗ�ளியம்
      ெபாற்ைற நீங்கிப் புரம்புகுந் ேதனியான். 9
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464   தங்கண் மாநகர் சார்ந்தனன் நீங்குழி
      எங்கண் மாதும் எைனவந்து கண்டிலன்
      மங்ைக ெயன்ெசய்வள் மற்றவன் மாையயால்
      துங்க ேமன்ைம துறந்தனள் ேபாயினாள். 10
      
465  அந்த ேவைல அரும்ெபரும் ேவள்விெயான்
      ெறந்ைத ெசய்துழி யான்ெசன் றரற்குமுன்
      தந்த பாகந் தடுத்தனன் அவ்வழி
      நந்தி சாபம் நவின்றனன் ேபாயினான். 11
      
466  ேவறு
      எறுழ்படு தண்ணுைம இயம்பு ைகயுைடச்
      சிறுெதாழில் லவன்ெமாழி தீச்ெசாற் கஞ்சிேய
      முைறபடு ேவள்விைய முற்றச் ெசய்திலன்
      குைறயிைட நிறுவினன் குரவ னாகிேயான். 12
      
467  நஞ்சமர் களன்அருள் நந்தி கூறிய
      ெவஞ்ெசாலும் என்ெபரு விரத முந்ெதரீஇ
      அஞ்சினர் இன்றுகா றாரும் ேவள்விைய
      ெநஞ்சினும் உன்னலர் நிகழ்த்தும் ேவட்ைகயால். 13
      
468  ஆனெதார் ெசயலுணர்ந் ைதயம் ஏற்றிடும்
      வானவன் தனக்கவி மாற்றும் பான்ைமயான்
      நாெனாரு ேவள்விைய நடாத்து கின்றனன்
      ஏைனய ேதார்பயன் யாதும் ேவண்டலன். 14
      
469  அப்ெபரு மகந்தனக் கமரர் மாதவர்
      எப்ப  சனரும்வந் தீண்டு ெதாக்கனர்
      ஒப்பருந் தவத்தினரீ் உமக்கும் இத்திறஞ்
      ெசப்பினன் விடுத்தனன் ெசயலி ெதன்னேவ.
      (9. இற்று - இதைன. 10. மாது - இங்கு மகள்.
      11. எந்ைத - என் தந்ைதயான பிரமன்.
      12. எறுழ் - வலிைம. தண்ணுைம - மத்தளம். எறுழ் படு...
      சிறுெதாழிலவன் - நந்தியம் ெபருமான். குரவனாகிேயான் - பிரமன்.
      14. ஐயம் ஏற்றிடும் வானவன் - சிவன்.) 15
      
470  ேவறு
      தண்ணளி பு த தீசி தக்கன துைரையக் ேகளாப்
      புண்ணியம் பயனின் றம்மா ெபாருளினிற் பவேம ெயன்னா
      எண்ணினன் விைனக ளடீ்டு இழிதகன் இயற்ைக ேபாலாம்
      அண்ணல்தன் ெசயலும் என்னா அணிெயயி றிலங்க நக்கான். 16
      

471   நக்கேதார் ேவைல தன்னில் நலத்தகும் ஊழிக் கான்ேமன்
      மிக்ெகழும் வடைவ என்ன ெவய்துயிர்த் துரப்பிச் சீறி

10



      முக்கணன் அடியான் ேபாலும் முறுவலித் திகழ்ந்தாய் என்னத்
      தக்கன ீதுைரத்த ேலாடுந் ததீசிமா முனிவன் ெசால்வான். 17
      
472   மலரயன் முதேல யாக வரம்பிலா உயிைர முன்னந்
      தைலயளித் துதவு தாைதயாய் அளித்து மாற்றி
      உலெகலா மாகி ஒன்றாய் உயிர்க்குயி ராகி ேமலாய்
      இலகிய பரைன நீத்ேதா யாகம்ஒன் றியற்ற நின்றாய். 18
      
473   புங்கவர் எவர்க்கும் நல்கும் புவிபுகழ் அறிெகாள் வானும்
      அங்கியின் முதலும் ேவள்விக் கதிபனும் அளிக்கின் றானுஞ்
      சங்கரன் தாேன ேவதஞ் சாற்றுமால் மகத்துக் காதி
      இங்ெகாரு ேதவுண் ெடன்னின் எழுெகன உைரத்தி மாேதா. 19
      
474   மாலயன் முதேலார் யாரும் வரம்பிலித் திருைவ எய்த
      ேமைலநாள் அளித்ேதான் தானும் விமலனும் இைனயர்க் ெகல்லாம்
      மூலமுந் தனக்கு ேவெறார் முதலிலா தவனும் எங்கள்
      ஆலமர் கடவுள் அன்றி அமர ல் யாவர் அம்மா. 20
      
475   ேதவேத வன்மா ேதவன் சிறப்புைட ஈசன் எங்ேகான்
      மூவ ன் முதல்வன் ஏகன் முடிவிற்கு முடிவாய் நின்ேறான்
      ஆவியுள் ஆவி யாேனான் அந்தண னாதி என்ேற
      ஏவைர யிைசத்த அம்மா எல்ைலயில் மைறக ெளல்லாம். 21
      
476   விதிமுைற லாகி உள்ேளார் வியனுயிர்த் ெதாைகயாம் ஈசன்
      பதியவன் பணிய தன்ேற ப த்தனர் இைனயர் எல்லாம்
      இதுவுமச் சுருதி வாய்ைம இைவெயலாம் அயர்த்து வாளா
      மதிமயங் கிைனயால் ேபரா மாையயூ டழுந்து கின்றாய். 22
      
477   அந்தணர்க் காதி ஈசன் ஏைனேயார்க் க ேய ேவதா
      இந்திரன் என்று ேவதம் இயம்பிய மைறேயார் தங்கண்
      முந்ைதயின் முதைல நீத்து முைறயகன் ெறாழுகல் ெபற்ற
      தந்ைதைய விலக்கி ேவறு ேதடுவான் தன்ைம யன்ேற. 23
      
478   ஆதலின் எவர்க்கும் ேமலாம் ஆதிைய இகழா நிற்றல்
      ேபைதைம யன்றி யேீதார் ெபருமித மன்றால் ஆற்ற
      ேநாதக உன்னி யாேர ேநாற்பவா� அைனைய நீேய
      ேவதம ெதாழுக்கம் நீத்திவ் ேவள்விையப் பு ய நின்றாய். 24
      
479  விலக்கிைன மைறயின் வாய்ைம ேவள்விெசய் யினுமுற் றாது
      கலக்குேமல் அமல னாைண காண்டியால் அவனுக் கஞ்சா
      வலத்தினர் யாவ ருண்ேடல் மாய்வேர மைறயும் எம்முன்
      இைலப்ெபாலி சூலம் ஏந்தும் ஏகெனன் ேறத்திற் றன்ேற.
      (16. விைனகள் - பாவச் ெசயல்கள். ஈட்டும் - ெசய்யும்.
      17. ஊழிக்கால் - ஊழிக்காற்று. வடைவ - வடவாமுகாக்கினி.
      19. மகத்துக்கு ஆதி - யாகத்தைலவன்.
      20. விமலன் - மலமற்றவன்; ப சுத்தன். 21. ஏவைர - எவைர.
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      22. அயர்த்து - மறந்து. வாளா - வணீாக. ேபரா - நீங்காத.
      23. முந்ைதயின் முதைல - முழுமுதற் கடவுளாகிய சிவைன.) 25
     
480  ஆதியு முடிவும் இல்லா அமலனுக் கவிைய நல்கி
      ேவதக முைறவ ழாது ேவள்விஓம் புவது நாடாய்
      தீதுநின் எண்ணம் என்னச் சிவன்தனச் கருள்பா கத்ைத
      மாதவன் தனக்கு நல்கி மாமகம் பு வன் என்றான். 26
      
481   அவ்வுைர ெகாடிேயான் கூற அருந்தவ முனிவன் ேகளா
      அவ்வமீது துைரத்தாய் ேமலாய் யாவரும் புகழ நின்ற
      ெசவ்வியர் தைமயி ழித்துச் சிறியைர உயர்ச்சி ெசய்தல்
      உய்வைக அன்றா னும்ேமா ருயிர்க்ெகலா முடிவ ீெதன்றான். 27
      
482   ஊறுேசர் தக்கன் ெசால்வான் உனதுருத் திரைன ஒப்பார்
      ஆறின்ேம ைலந்த வான உருத்திரர் அமர்வான் ஆைச
      ஈறுேசர் தருமீ சானர் இருந்தனர் அவர்க்ேக முன்னர்
      வறீுேசர் அவிைய நல்கி ேவள்விைய முடிப்ப ெனன்றான். 28
      
483   என்னலும் முனிவன் ெசால்வான் ஈறுெசய் தகில ெமல்லாந்
      தன்னிைட ெயாடுக்கி மீட்டுந் தாைதயாய் நல்கி யாரு
      முன்னருந் திறத்தில் ைவகும் உருத்திர மூர்த்திக் ெகாப்ேபா
      அன்னவன் வடிவும் ேபரும் அவனருள் அதனாற் ெபற்ேறார். 29
      
484   உருத்திர மூர்த்தி என்ேபான் உயர்பரம் ெபாருளா யுள்ேள
      நிருத்தம தியற்று கின்ற நித்தனாம் அவன்தன் ெபாற்றாள்
      கருத்திைட நிைனந்ேதார் அன்னான் காயமுந் திருப்ேபர் தானும்
      ப ப்பரால் அைனயர் எல்ைல பகர்ந்திடின் உலப்பின் றாமால். 30
      
485   ஆதிதன் நாமம் ெபற்ேறார் அவனியல் அைடயார் ெகாண்ட
      ஏதமில் வடிவும் அற்ேற என்னினும் இைறவ ெரன்ேற
      பூதல முழுதும் விண்ணும் ேபாற்றிட இருப்பர் இந்த
      ேவதனும் புகழு நீரான் ெமய்ந்ெநறித் தைலைம சார்வார். 31
      
486   ஈசைன அளப்பில் காலம் இதயேமல் உன்னி ேநாற்ேற
      ஆசக லுருவம் ெபற்ற அன்பினர் ேபால்வர் இன்ேனார்
      வாசவன் முதேலார் ேபால வரத்தகார் எந்ைத பால்நீ
      ேநசமில் லாத தன்ைம நிைனந்திலர் ேபாலு ெமன்றான். 32
      
487   ேவறு
      என்ற காைல இருந்ததக் கன்னிது
      நன்று நாரணன் நான்முகன் நிற்கஈ
      ெறான்று ெசய்யும் உருத்திர னாதியாய்
      நின்ற ெதன்ெகால் நிகழத்துதி ெயன்னேவ. 33
      
488   விதிசி ரங்கள் வியன்முடி ேவய்ந்திடும்
      பதிசி வன்தன் பதத்துைண உட்ெகாடு
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      மதிசி றந்திட வாலிதின் ைவகிய
      ததீசி ெயன்னுந் தவமுனி சாற்றுவான்.
      (26. நாடாய் - கருதுகின்றிைல. 27. எவ்வம் - குற்றம்.
      28. ஆறின் ேமல் ஐந்து ஆன உருத்திரர் - ஏகாதச ருத்திரர்.
      ஆைசஈறு - வடகிழக்குத் திைச.
      32. உருவம் ெபற்ற - சாரூபம் ெபற்ற. 34. விதி சிரங்கள் -
      பிரமர்களின் தைலகள். முடி - தைலமாைல.) 34
      
489   இருவர் தம்ெமாடும் எண்ணிய தன்ைமயால்
      ஒருவ னான உருத்திர மூர்த்திையப்
      ெப யன் என்று பிடித்திைல அன்னதுந்
      ெத ய ஓதுவன் ேதர்ந்தைன ேகட்டியால். 35
      
490  ஆதி யந்தமி லாதஎம் மண்ணலுக்
      ேகாது ேபரும் உருவுெமார் ெசய்ைகயும்
      யாது மில்ைலயிவ் வாற்றிைன எண்ணிலா
      ேவதம் யாவும் விளம்புந் துணிபினால். 36
      
491   அன்ன ேதார்பரத் தண்ணல்தன் னாைணயால்
      முன்ைன யா ருள் மூடத்துண் மூழ்கிய
      மன்னு யிர்த்ெதாைக வல்விைன நீக்குவான்
      உன்னி ேயதன்னு ளத்தருள் ெசய்துேமல். 37
      
492  உருவுஞ் ெசய்ைகயும் ஓங்கிய ேபருமுன்
      அருளி னாற்ெகாண்ட ைனத்ைதயும் முன்புேபால்
      ெத ய நல்கித் திைசமுக னாதியாஞ்
      சுரர்கள் யாைரயுந் ெதான்முைற ஈந்துபின். 38
      
493   ஏற்ற ெதால்பணி யாவும் இைசத்தைவ
      ேபாற்று ெசய்ைக பு ந்துபின் யாைவயும்
      மாற்று கின்றது மற்ெறமக் காெமனச்
      சாற்றி னான்அத் தைகைமயுங் ேகட்டிநீ. 39
      
494  ேவறு
      அந்தம் ஆதியின் றாகிேய உயிெரலாம் அளிக்குந்
      தந்ைத யாகிய தனக்கன்றி முழுதடுந் தைகைம
      ைமந்த ராகிய அமரரான் முடிவுறா ைமயினால்
      எந்ைத தன்வயிற் ெகாண்டனன் ஈறுெசய் யியற்ைக. 40
      
495  அன்று ேதவர்கள் யாவரும் எம்பிரான் அடியில்
      ெசன்று தாழ்ந்ெதமக் கிப்பணி பு ந்தைன சிறிேயம்
      என்று தீருதும் இப்பரம் என்றலும் எங்ேகான்
      ஒன்று கூறுதுங் ேகண்மிேனா நீவிர்என் றுைரத்தான். 41
      
496  ஆயுள் மற்றுமக் ெகத்துைண அத்துைண யளவு
      நீயிர் இச்ெசயல் பு மின்கள் பரெம நிைனந்தீர்
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      தூய வித்ைதயால் நீறுள தாக்கிேய ெதாழுது
      காய ேமற்புைனந் தஞ்ெசழுத் துன்னுதிர் கருத்தின்.
      (37. தன்ஆைண - தனது அருட் சத்தி. 40. ஈறுெசய் இயற்ைக -
      சங்காரத் ெதாழில். 42. பரம் - பாரம்; சுைம. தூய வித்ைதயால் -
      ப சுத்தமான பஞ்சப்பிரம மந்திரங்களால். உன்னுதிர் - நிைனயுங்கள்.) 42
      
497   தன்ைம யிங்கிைவ பு திேரல் இத்ெதாழில் த க்கும்
      வன்ைம ெயய்துவரீ் அன்றிநங் கைலகணும் மருங்கு
      ெதான்ைம யுள்ளன காட்டிநின் றருளுமால் ெதாைலவில்
      நன்ைம எய்துவரீ் என்றருள் ெசய்தனன் நம்பன். 43
      
498  அன்ன வர்க்ெகாேட ெயவ்வைகச் ெசய்ைகயும் அளித்துப்
      பின்ைன யுள்ளேதார் ெசய்ைகயும் பு யுெமம் ெபருமான்
      முன்ைன ேவதங்கள் அவன்தைன ஐந்ெதாழில் முதல்வன்
      என்னும் மற்றிது ேதருதி ேகட்டியால் இன்னும். 44
      
499  ேவறு
      உருத்திரன் என்னும் நாமம் ஒப்பிலா அரற்கும் அன்னான்
      தரத்தகு சிறார்கள் ஆேனார் தங்கட்கும் அைனயன் பாதங்
      கருத்திைட உன்னிப் ேபாற்றுங் கணங்கட்கும் அவன்றன் ேமனி
      ப த்திடு ேவார்க்குஞ் ெசந்தீப் பண்ணவன் தனக்கும் ஆமால். 45
      
500  இன்னலங் கடலுட் பட்ேடார் யாைரயும் எடுக்கும் நீரால்
      உன்னரும் பரம மூர்த்தி உருத்திரன் எனும்ேபர் ெபற்றான்
      அன்னவன் தரவந் ேதார்க்கும் அடியைடந் ேதார்க்கும் அன்னான்
      தன்னுரு ெவய்தி ேனார்க்குஞ் சார்ந்ததால் அவன்த னிப்ேபர். 46
      
501   ெசந்தழ ெலன்ன நின்ற ேதவனுக் குருத்தி ரப்ேபர்
      வந்தது புகல்வன் ேகட்டி வானவன் யாரும் ஈண்டி
      முந்ைதயில் அவுணர் தம்ைம முனிந்திட முயன்று ெசல்ல
      அந்தமில் நிதியந் தன்ைன அவ்வழி ஒருங்கு ெபற்றார். 47
      
502  ெபற்றிடு நிதியம் எல்லாம் படீிலால் கனல்பால் ைவத்துச்
      ெசற்றலர் தம்ேமற் ெசன்று ெசருச்ெசய்து மீண்டு ேதவர்
      உற்றுழி அதுெகா டாமல் ஓடலுந் ெதாடர்ந்து சூழ
      மற்றவன் கலுழ்த லாேல வந்தது மைறயுங் கூறும். 48
      
503   ஓதுமா மைறகள் தம்மில் உருத்திரன் எனும்ேபர் நாட்டி
      ஏதிலார் தம்ைமச் ெசாற்ற தீசன்ேமற் சாரா வந்த
      ஆதிநா யகைனச் சுட்டி அைறந்ததும் பிறர்மாட் ேடறா
      ேமைதசா லுணர்வின் ஆன்ேறார் விகற்பம்ஈ துணர்வ ரன்ேற. 49
      
504  ஓங்கிய சுருதி தன்னுள் உருத்திரன் எனுநா மத்தால்
      தீங்கன ேலாைன ஏைனத் திறத்தைர உைரத்த வாற்ைற
      ஈங்கிவண் ெமாழியல் எங்ேகாற் கியம்பிய இடங்கள் நாடி
      ஆங்கவன் தைலைம காண்டி அைறகுவன் இன்னும் ஒன்ேற.
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      (46. அன்னான் தன்உரு - சிவசாரூபம். 48. கலுழ்தல் - அழுதல்.
      49. ேமைத - சிறந்த அளிவு. 50. ெமாழியல் - கூறாேத.
      காண்டி - காண்பாயாக.) 50
      
505   ேவறு
      முந்ைத ேயார்பகன் முனிவர்கள் யாவரு முதேலா
      டந்த மில்லேதார் பரம்இவர் அவெரன அைறந்து
      தந்தமிற் ெசன்று வாதுெசய் தறிவருந் தகவால்
      ெநாந்து மற்றவர் பிரமைன வினவுவான் நுவன்றா. 51
      
506   மல்லல் ேமருவின் முடிதனில் மேனாவதி ைவகும்
      அல்லி வான்கம லத்திைட அண்ணைல அணுகி
      எல்ைல தீர்ந்திடு பரம்ெபாருள் உணர்கிேலம் இவெரன்
      ெறால்ைல தன்னில்நீ உைரத்தருள் ெசய்யென உைரத்தார். 52
      
507   உைரத்த வாசகங் ேகட்டலும் நான்முகத் ெதாருவன்
      கருத்தில் இங்கிைவ ெதௗ�தர மைறெமாழி காட்டி
      வி த்து ெமன்னினுந் ெதௗ�வுறார் ெமய்ைமயால் விைரவில்
      ெத த்து மிங்ெகன உன்னினன் அவர்மயல் தீர்ப்பான். 53
      
508   நாற்ற ைலச்சிறு மாமகன் தாைததன் னலஞ்ேசர்
      ேதாற்ற முள்ளுற உன்னிேய விழபுனல் ெசா ய
      ஏற்ெற ழுந்துமீக் கரம்எடா வுருத்திர ெனன்ேற
      சாற்றி மும்முைற நின்றனன் ெதௗ�தருந் தகவால். 54
      
509  அங்கண் நான்முகன் சூளினால் ஆதியம் பகவன்
      சங்க ரன்எனக் காட்டிேய ெபாடிப்புெமய் தயங்க
      ெவங்க னற்படும் இழுெதன உருகிமீ மிைசேசர்
      ெசங்ைக மீட்டனன் முனிவருக் கிைனயன ெசப்பும். 55
      
510   வம்மி ேனாவுமக் ேகாருமைர ெமாழிகுவன் வாேனார்
      தம்ைம எங்கைள அளித்தனன் மைறகளுந் தந்தான்
      ெமய்ம்ைம யாவர்க்குஞ் ெசய்பணி உதவினன் ேமனாள்
      மும்ைம யாகிய ெசய்ைகநம் பாெலன ெமாழிந்தான். 56
      
511   அருளின் நீர்ைமயால் ஐந்ெதாழில் பு பவன் அநாதி
      பரமன் நின்மலன் ஏதுவுக் ேகதுவாம் பகவன்
      ஒருவர் பாலினும் பிறந்திடான் அருவதாய் உருவாய்
      இருைம யாயுைற பூரண னியாவர்க்கும் ஈசன். 57
      
512   முற்று மாயினான் முடிவிற்கும் முடிவிற்கும் முடிவாய்
      உற்றுளான் என்றும் உள்ளவன் அைனத்ைதயும் உைடேயான்
      மற்ெறன னாலுைரப் ப யேதார் சீர்த்தியன் மலர்த்தாள்
      பற்றிேனார்க் கன்றி உணரெவாண ணாதேதார் பைழேயான். 58
      
513   அன்ன ேதார்சிவன் பரெமன மைறெயலாம் அைறயும்
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      இன்னு மாங்கவன் நிைலயிைனக் கண்ணனும் யானும்
      உன்னி நாடியுங் காண்கிலம் அவன்பதி ஒழிந்ேதார்
      மன்னு யிர்த்ெதாைக ெயன்றனன் அன்னெதால் மலேரான். 59
      
514   அருள்பு ந்துபின் சிவனடி ைகெதாழு தந்நாள்
      மருள கன்றிடு பிதாமகன் இருந்தனன் மற்றப்
      ெபாருளின் நீர்ைமையத் ெத ந்துதம் புந்திேமற் ெகாண்ட
      இருெளா ழிந்தனர் மகிழ்ந்தனர் முனிவரர் இைசப்பார்.
      (51. பரம் - பரம்ெபாருள். 55. இழுது - ெநய்.
      மீமிைச - மிகேமேல; தைலக்குேமல்.
      58. மலர்த்தாள் பற்றியரா அன்பினர். 60. மருள் - மயக்கம்.
      பிதாமகன் - பிரமேதவன்.) 60
      
515   தாைத யாய்எைம அளித்தைன யாங்கள்உன் தனயர்
      ஆத லால்எமக் கித்திறம் ேதற்றிைன அடிேகள்
      ஈதலால் இன்று குரவனும் ஆயிைன என்ேற
      பாத தாமைர வணங்கினர் முனிவரர் பலரும். 61
    
516   அடிவ ணங்கினர் தைமத்ெத ந் தின்றுெதாட் டமலன்
      வடிவம் உன்னுதிர் அருச்சைன பு குதிர் வயங்கும்
      ெபாடிய ணிந்துநல் லஞ்ெசழுத் தியம்புதிர் புைரேசர்
      ெகாடிய ெவம்பவம் அகலுதிர் எனவிைட ெகாடுத்தான். 62
      
517   ஆதலால் எங்க ளசீேன பரம்ெபாருள் அல்லா
      ஏதி லாெரலா உயிர்த்ெதாைக யாகுமால் இதைனக்
      காத லாலுைரத் ேதன்அன்று வாய்ைமேய காண்டி
      ேவத ேமமுத லாகிய கைலெயலாம் விளம்பும். 63
      
518   அன்றி முன்அயன் உன்றனக் கரன்புகழ் அைனத்தும்
      நன்று ேகட்டிட உணர்த்தினன் நீயது நாடி
      நின்று மாதவம் பு ந்திது ெபற்றைன நினக்குப்
      ெபான்று காலம்வந் ெதய்தலின் மறந்தைன ேபாலாம். 64
      
519   தந்ைத ேயமுதல் யாவரும் முடிவுறுந் தகவால்
      வந்து நின்னைவ இருந்தனர் மாையயால் மருண்டாய்
      உய்ந்திடு டும்படி நிைனத்திேயல் அரற்கவி உதவி
      இந்த மாமகம் பு ந்திடு வாெயன இைசத்தான்.
      (62. ெபாடி - விபூதி. அஞ்ெசழுத்து - பஞ்சாட்சரம்.
      63. ஏதிலார் - அயலார்.
      65. நின் அைவ - உனது சைப.) 65
      
ஆகத் திருவிருத்தம் - 519
      ---------

13. ததீசி யுத்தரப் படலம் (520 - 907)
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520   இந்த வண்ணமத் ததீசிமா முனிவரன் இயம்பக்
      கந்த மாமலர்க் கடவுள்ேசய் நைகெசய்து கானிற்
      சிந்து ெமன்ெபாடு சிரத்ெதாைக அணியுேமா ேதவர்
      ெவந்த சாம்பரும் பூசுேமா பரெனனும் ேமேலான். 1
      
521   கழிந்த தீயுடல் ஏந்திேய தி யுேமா கானில்
      இழிந்த ேகசமுந் த க்குேமா ஏனத்தின் எயிறு
      ெமாழிந்த கூருமத் ேதாடுேமற் ெகாள்ளுேமா உலகம்
      அழிந்தி டும்படி உயிர்கைள முடிக்குேமா அமலன். 2
      
522   புலியின் ஈரு  உடுக்குேமா தந்தியின் புன்ேறால்
      வலிய தன்புயம் ேபாக்குேமா ெசந்தழல் மழுமான்
      இைலெகாள் முத்தைல ேவற்பைட ஏந்துேமா எங்கும்
      பலியு ேமற்குேமா நிருத்தமுஞ் ெசய்யுேமா பகவன். 3
      
523   மிக்க சாரதர் பைடெயனத் தி யுேமா விடேம
      கக்கும் ெவம்பணி பூணுேமா ெவண்டைல கலமாச்
      ெசக்கர் மாமுடி த க்குேமா அம்பரந் திைசயா
      நக்க னாகுேமா ேவற்றுருக் ெகாள்ளுேமா நாதன். 4
      
524   விைடயும் ஏறுேமா ஆலமுங் ெகாள்ளுேமா வநீ்ேதார்
      சுடைல தன்னினும் ஆடுேமா ஒருத்திையச் சுமந்ேதார்
      மடம கட்கிடங் ெகாடுக்குேமா மகைவயும் ெபறுேமா
      கடிய ேதார்குணம் பைடக்குேமா பரெமனுங் கடவுள். 5
      
525   ஆதலால் உங்கள் ஈசேனார் குணமிலன் அவனுக்
      கீத லின்றியாம் பு கின்ற மகத்தவி எனலும்
      நாத ைனக்ெகாேலா பழிக்குவன் இவெனன நைகயாக்
      ேகாதின் மாதவ முனிவரன் அழெலனக் ெகாதித்தான். 6
      
526   தீர்த்தன் உண்ைமைய உணர்கிலன் இவெனாடு சிறிதும்
      வார்த்ைத கூறுதல் தகாதுமால் அயன்முதல் வாேனார்
      ஆர்த்தசங் கத்தில் இகழ்ந்தவற் ெகதிர்ெமாழி யைறய
      ஈர்த்த ெதன்னுளம் உணர்த்துவன் சிலெவன இைசந்தான். 7
      
527   இந்த வாறிைசந் ெதம்ெபரு மான்றனக் கிவண்நீ
      நிந்ைத ேபாற்சில கூறிைன நிமலனுக் கைவதாம்
      வந்த வண்ணேமார் சிறுவதும் உணர்ந்திைல மருண்டாய்
      புந்தி யில்லேதார் கயவநீ ேகெளனப் புகல்வான். 8
      
528   நிலவு கின்றதன் னருளுருக் ெகாண்டிடு நிமலன்
      தைலைம ெபற்றிடு புங்கவர் தம்ைமமுன் தந்ேத
      உலகம் யாைவயும் அளித்தருள் ெசய்திட உதவி
      அலகி லாவுயிர் யாைவயும் அயன்கண்நின் றளிப்பான். 9
      
529   மாய வன்கண் நின் றைவெயலாம் ேபாற்றிமற் றைவக்குத்
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      தூய துப்புர வருத்திேய ேமல்விைன ெதாைலச்சி
      ஆய வற்றிேலார் பற்பல வடீுற அருளி
      ேமய ஆருயிர் உலெகலாம் பின்னேர வடீ்டும். 10
      
530   அன்ன ேவைலயில் அைவெயலாம் அழித்தபின் னளிப்ேபார்
      என்ன நின்றவர் தன்ைமயும் ஒடுக்குறும் இதற்பின்
      முன்ன ருள்ளேதார் ஏகமாய் உைறயும்எம் மூர்த்தி
      பின்னும் இம்முைற பு ந்திடும் என்றும்இப் ெபற்றி.
      (1. கந்தமாமலர் - சிறந்த தாமைரமலர். 2. ேகசம் - மயிர்;
      இது பிரம்மவிஷ்ணுக்களின் சிைக. ஏனத்தின் எயிறு - பன்றிக்ெகாம்பு.
      கூருமம் - ஆைம. 3. தந்தி - யாைன. பலி - பிச்ைச.
      பகவன் - சகல குணங்களும் உைடயவன்; சிவன்.
      4. ெவண்டைல - தைசநீங்கியதைல. அம்பரம் - ஆைட. 
      நக்கன் - நிருவாணி.  ௬. ஈதல்இன்று - ெகாடுப்பதில்ைல.
      7. தீர்த்தன் - ப சுத்தன்; சிவெபருமான். சங்கம் - சைப.
      8. நிந்ைதேபால் - பழிப்பிைனயுைடயைவேபால்.
      சிறுவதும் - சிறிதும். கயவ - கீழ்மகேன! 
      9. ேமல் விைன - ஆகாமியவிைன. 10. துப்புரவு - ேபாகம்.) 11
 
531   பரமன் இவ்வைக அடுந்ெதாறும் அடுந்ெதாறும் பலவாம்
      பிரம னாதிேயார் என்பிைனத் த க்குமப் ெப ேயார்
      சிரெமலாந் ெதாடுத்த தணியலா அணிந்திடுஞ் சிைகதன்
      உரமு லாவுமுந் நூெலன ேவயணிந் துைறயும். 12
      
532   அல்ல தங்கவர் தங்கைள முத்தைல அயிலால்
      ெமல்ல ேவெயடுத் ேதந்திடும் அவர்தைம விழியால்
      ெதால்ைல நாளின் நீறாக்கியும் புைனந்திடுந் தூேயான்
      மல்லல் மாதவம் அைனயவர் இயற்றிய வைகயால். 13
      
533   ஆத லால்தைன வியப்பதற் கன்றைவ அணிதல்
      ஈத லாெதாரு திறமுள தியாவரும் எவர்க்கும்
      நாத ேனயிவன் என்றுதன் பாங்கேர நண்ணித்
      தீெத லாெமாரீஇ முத்திெபற் றுய்ந்திடுஞ் ெசயேல. 14
      
534   என்பு நீெறாடு கழியுடல் சிைகமுடி எைனத்தும்
      முன்ப ணிந்திடும் இயல்பிைன முழுதுயிர்த் ெதாைகக்கும்
      அன்பு ெசய்திடுஞ் ெசயலிது வாெமன அறிநீ
      பின்பு முள்ளதுங் ேகண்மதி அகந்ைதயாற் ெப ேயாய். 15
      
535  விண்ணு ேளார்க்ெகலாம் அல்லேல ைவகலும் விைளத்து
      நண்ணும் ஆடக் கண்ணினன் முன்னேமார் நாளில்
      மண்ண கந்தைன ெவௗவிேய வயிற்றிைட ைவத்துத்
      துண்ெண னப்பிலம் புக்கனன் உயிெரலாந் துளங்க. 16
      
536  கண்டு வானவர் யாவரும் அஞ்சினர் க ய
      ெகாண்டல்நன் ேமனியம் பண்ணவன் ேகாகன தத்ேதான்
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      துண்ட மாகிய விடத்திேலார் ஏனமாய்த் ேதான்றி
      அண்ட மீதுேபாய் வடவைர எனவளர்ந் தார்த்தான். 17

537   ஓ  ைமக்குமுன் பாதலந் தன்னில்மால் உற்றுக்
      கூெர யிற்றினாற் பாய்ந்துெபாற் கண்ணைனக் ெகான்று
      பா  ைனக்ெகாடு மீண்டுமுன் ேபாலேவ பதித்து
      வரீ முற்றனன் தன்ைனேய மதித்தனன் மிகவும். 18
      
538   மாலும் அப்பகல் அகந்ைதயாய் உணர்வின்றி மருப்பால்
      ஞாலம் யாைவயும் அழிதர இடந்தைவ நனிசூழ்
      ேவைல தன்ைனயும் உைடத்தனன் அன்னேதார் ேவைல
      ஆல மார்களத் தண்ணல்கண் ெடய்தினான் அங்கண்.
      (12. உரம் - மார்பு. முந்நூல் - பூணூல். 13. அயில் - சூலம்.
      நீறாக்கி - விபூதி ஆககி.
      15. கழியுடல் - ெவண்டைல. முடி - தைலகள்.
      16. ஆடகக் கண்ணினன் - இரணியாட்சன்.
      17. ெகாண்டல்நன் ேமனியம் பண்ணவன் - திருமால்.
      ேகாகனதத்ேதான் துண்டமாகிய இடத்தில் - பிரமனுைடய நாசியினிடத்தில்.
      துண்டம் - நாசி. ஏனம் - (ெவள்ைளப்) பன்றி. வடவைர - ேமருமைல.
      18. ெபாற்கண்ணன் - இரணியாட்சன். 19. மருப்பால் - ெகாம்பினால்.
      இடந்து - கிள . ேவைல - கடல்.) 19
      
539   கண்டு கண்ணுதல் அவன்மருப் ெபான்றிைனக் கரத்தால்
      ெகாண்டு வல்ைலயிற் பறித்தலும் உணர்வுமுன் முறுக
      விண்டு மற்றதும் பறிப்பன்இங் கிவெனன ெவருவிப்
      பண்டு ேபாலநின் ேறத்தலும் ேபாயினன் பரமன். 20
      
540  அன்று ெகாண்டேதார் மருப்பிைனச் சின்னமா அணிந்தான்
      இன்றும் அங்கவன் மார்பிைடப் பிைறெயன இலங்கும்
      ஓன்று மற்றிது ேகட்டைன நின்றதும் உைரப்பாம்
      நன்று ேதர்ந்துணர் மைறகளும் இத்திறம் நவிலும். 21
      
541   அடலின் ேமதகு ேதவரும் அவுணரும் அந்நாட்
      கடல்க ைடந்திடும் எல்ைலயின் மந்தரங் கவிழ
      ெநடிய மாலது நிறுவிேய ெபாருக்ெகன நீத்தந்
      தடவி உள்ளைணந் தாைமயாய் ெவ நிைடத் த த்தான். 22
      
542   த த்த ேவைலஅவ் ேவைலைய மதித்திடத் தன்கண்
      அருத்தி மிக்குறும் அமிர்திைனத் தருதலும் அதைனத்
      ெத த்து மற்றிது நமெதன நமெதனச் ெசப்பி
      மருத்தின் நம்ைமயால் அமரரும் அவுணரும் மைலந்தார். 23
      
543   மைலந்த ேபா ைன நீக்கலன் மாயன்இவ் வைரைய
      அைலந்த ேவைலயின் நிறுவிேய ெவ நிைட ஆற்றி
      உைலந்தி டாவைக காத்துமா ெலனப்ெப  துன்னக்
      கலந்த தால் அவன் உளத்தினில் அகந்ைதயங் கடேல. 24
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544  அகந்ைத எய்திேய யாைவயுந் ேதற்றலான் அைலேபாய்த்
      திகந்த முற்றிட ேவைலகள் உழக்கினன் தி யச்
      சகந்த னக்கழி ெவய்தலும் தனதருட் டன்ைம
      இகந்த னன்ெகாலாம் கண்ணெனன் றுன்னினன் எங்ேகான். 25
      
545   அற்ைற நாளவண் வல்ைலயில் ஏகிேய அ தன்
      முற்ற லாைமயின் உருவிைன ேநாக்கிேய முனிந்து
      கற்ைற வார்சைடக் கண்ணுதல் யாப்புறக் கரத்தாற்
      பற்றி யாங்கவன் அகந்ைதயும் வன்ைமயும் பறித்தான். 26
      
546   நிைனந்து ெதால்லுருக் ெகாண்டனன் புகழ்தலும் நிலைவப்
      புைனந்த ெசஞ்சைட நின்மலன் அவுணைரப் ேபாக்கி
      இைனந்த ேதவருக் கமிர்திைன ஈெகன ஏக
      வைனந்த ேமனிமான் மாையமால் அவுணைர மாய்த்தான். 27
      
547   மாய்த்து வானவர்க் கமுதிைன நல்கினன் ைவயங்
      காத்த கண்ணெனன் றுைரப்பரால் அவனுறு கமடம்
      மீத்த யங்கிய காப்பிைன வாங்கிேய விமலன்
      சாத்தி னான்முனம் அணிந்திடு மருப்புடன் சார.
      (22. ெவ த் - முதுகு. 23. மருத்து - அமிர்தம்.
      24. அகந்ைதயங் கடல் - அகங்காரமாகிய கடல்.
      25. திகந்தம் - திக்கின் முடிவு. இகந்தனன் - இகழ்ந்தனன்.
      26. முற்றல் ஆைம - முதிய ஆைம.
      28. கமடம் மீத் தங்கிய காப்பு - ஆைம ஓடு.) 28
      
548  வா  சூழ்புவி அகழ்தரு ேகழலின் மருப்பும்
      மூ  யாைமயின் ஓடுேமற் ெகாண்டது ெமாழிந்தாம்
      தாரு காவனத் ெதம்பிரான் பலிக்குறு தகவுஞ்
      ேசர ேவயவண் நிகழ்ந்தவுங் கூறுதுந் ெதௗ�நீ. 29
      
549   ேவறு
      முன்பு தாருக வனத்தின் முனிவரர் யாரும் ஈசற்
      கன்பி லராகி ேவள்வி அளப்பில பு ந்து தாேம
      இன்புறு முத்தி தன்ைன எய்துவான் உன்னி அங்கம்
      துன்புற வாளா ேநாற்றுத் துணிவினால் ஒழுக லுற்றார். 30
      
550  ஒழுகிய ேவைல தன்னில் உயிர்க்குயி ராகி உற்ேறான்
      பழுதிைன அகற்றித் தன்ேனார் பாங்க ல் உைமயாள் ேமவ
      விழுமிய கயிைல நாப்பண் வறீ்றிருந் தருள்ேவான் அங்கண்
      இழுைதயர் பு யும் நீர்ைம யாைவயும் உணர்ந்தான் அன்ேற. 31
      
551   முன்னவன் இதைன நாடி முழுதுணர் முகுந்தன் தன்ைன
      உன்னினன் அன்ன பான்ைம ஒய்ெயன உணர்ந்து மாேலான்
      என்ைனயும் முதல்வன் தன்பால் எய்துவான் பணித்தான் என்னாப்
      பன்னப அமளி நீத்துப் பணியினாற் கயிைல உற்றான். 32
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552   உற்றனன் நகர்முன் எய்தி உணர்த்திய நந்தி உய்ப்பப்
      பற்றலர் புரமூன் றட்ட பரனடி பணிந்து முன்ேபாய்
      நிற்றலுங் குறிப்பால் அங்கண் நிைனத்தன உணர்த்தி மாயன்
      ெபாற்றடஞ் ெசங்ைக பற்றிப் புனிதன்ஆண் ெடழுந்து ேபாந்தான். 33
      
553   கயிைலயங் கி ைய நீங்கிக் கண்ணைன ேநாக்கித் ெதான்னாள்
      இயலுறு நினது ெபண்ைம எய்துதி இவண்நீ ெயன்னப்
      புயலுறழ் ேமனி மாேயான் ெபாருக்ெகன அளப்பில் காமர்
      மயலுறு பான்ைம அங்ேகார் மடந்ைதயாய் மருங்கு வந்தான். 34
      
554   வந்திடு கின்ற காைல மாையேசர் ெபாருண்ைம முற்றுந்
      தந்திடும் உைமயுங் காணில் தளர்ந்து வழீ்பான்ைம தானும்
      அந்தமில் யாணர் ேமல்ெகாண் டாயிைடப் ெபயர்ந்தான் முக்கண்
      எந்ைததன் வடிவின் நீர்ைம யார்வி த் துைரக்கற் பாலார். 35
      
555  முன்பன துருைவ எல்லாம் முகனுறு விழியால் மாந்தித்
      முன்புறு மால்மீக் ெகாள்ளத் துண்ெணன அ யுஞ் ேசார்ந்தும்
      அன்புைட அருளால் வந்தான் மற்றவன் தனக்கு மாேலான்
      என்பேதார் ெபயரும் அஞ்ஞான ெறய்திய ேபாலும் அன்ேற.
      (29. ேகழல் - பன்றி. மூ  - ெப ய. 30. வாளா - வணீாக.
      31. அங்கண் - இங்குத் தாருகாவனம். இழுைதயர் - அறிவிலிகள்.
      32. முதல்வன் - இைறவன்; சிவன். பன்னக அமளி - ேசஷசயனம்.
      32. பற்றலர் - பைகவர் ; தி புரர். 35. யாணர் - அழகு.
      36. முன்பன் - முதல்வன்.) 36
      
556   நரா யின் உ ைவ நீத்து நக்கேன யாகி முக்கட்
      பராபரன் சூலத் ேதாடு பலிக்கலன் அங்ைக ெகாண்டு
      முரா தன் பாங்கர் ெசல்ல முனிவருக் கிருக்ைக யாகத்
      தராதல மதிக்க நின்ற தாருகா வனத்திற் புக்கான். 37
      
557   புக்கனன் மாைல ேநாக்கிப் ேபாந்துநீ நைமஎண் ணாது
      ெதாக்குறு முனிவர் ைவகுஞ் சூழல்கள் ேதாறும் நண்ணி
      மிக்கமால் பூட்டி அன்ேனார் விரதங்கள் மாற்றி நந்தம்
      பக்கநீ வருதி என்னப் பகர்ந்தனன் விடுத்துச் ெசன்றான். 38
      
558   விடுத்தலும் முரா  ஏகி ேவள்வியுந் தவமுந் தாேம
      ெகாடுத்திடு முத்தி ெயன்னுங் ெகாள்ைகேசர் முனிவர் யாரும்
      அடுத்திடும் அைவக்கண் எய்தி அளைவயில் அநங்கர் வல்ேல
      ெதாடுத்திடு சரங்க ேளேபால் துைணவிழி பரப்பி நின்றான். 39
      

559   கண்டனர் முனிவர் அம்மா கதுெமனக் காம ேவட்ைக
      ெகாண்டனர் விரத ேநான்ைம குைலந்தனர் மகத்தின் ெசய்ைக
      விண்டனர் மதனரீ் பாய ெமலிந்தனர் ெவதும்பி ேவழம்
      உண்டிடு கனியாம் என்ன உணர்வுேபாய் உருகா நின்றார். 40
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560   ஆலமார் கண்டத் ெதந்ைத அருளினால் மாேயான் ெகாண்ட
      ேகாலமார் வடிவ ெமல்லாங் குறிப்புடன் ேநாக்கி ேநாக்கிச்
      சீலமாம் அைனத்தும் வடீ்டிச் ெசழுஞ்சுடர் மலர்ச்சி கண்ட
      ஓலமார் விட்டி ெலன்ன ஒல்ெலன வந்து சூழ்ந்தார். 41
      
561   பார்ெகாேலா விசும்பு ெகால்ேலா பங்கயன் பதிேயா காமன்
      ஊர்ெகாேலா முகுந்தன் ைவகும் உலகேமா உைறயுள் அன்ேறல்
      நீர்ெகாேலா அமரர்க் காக நிருதைரத் ெதாைலத்தீர் உன்ைம
      ஆர்ெகாேலா உணரு கிற்பார் அடியருக் கருளு ெமன்றார். 42
      
562   என்றிைவ பலவும் பன்னி இடருழந் ெத யிற் பட்ட
      ெமன்றளிர் அலங்க ெலன்ன ெவதும்பிேய விரகத் தீயால்
      ெபான்றினர் ேபான்று நின்றார் ெபாருவரு முனிவர் ெபான்னார்
      ெகான்ைறயஞ் சைடேயான் ெசய்த ெசயலிைனக் கூறல் உற்ேறன். 43
      
563   கண்ணைன விடுத்தத் தாேனார் கலெனாடு சூலம் ஏந்தி
      எண்ணரும் முனிவர் ைவகும் இருக்ைகயின் மறுகு ெசன்று
      பண்ணிைச மைறகள் பாடி ஐயேமற் படர்வார் ேபான்றான்
      உண்ணிகழ் உணர்வாய் என்றும் உயி னுக் குயிராய் நின்றான்.
      (37. நரா  - நரசிங்கம். உ ைவ - ேதால்.
      நக்கன் - நிருவாணி; சிவன். முரா  - திருமால்.
      38. மால் பூட்டி - ேமாகத்ைத உண்டாக்கி.
      39. அளைவஇல் அநங்கர் - அளவற்ற மன்மதர்கள்.
      40. விண்டனர் - விடுத்தனர். மதநீர் - காமநீர். ேவழம் உண்டிடு கனி -
      ேவழம் என்னும் ேநாய் பிடித்த விளாங்கனி;
      ேவழம் என்னும் ேநாய்பிடித்த விளாங்கனி உள்ளடீின்றி இருக்கும்;
      இதைனத்தான் 'யாைனயுண்ட விளாம்பழம்' என்பது.
      41. ஓலம் - இரதல். விட்டில் - விட்டிற் பறைவ; 
      இ�து உருைவக் கண்டு  அழியும் தன்ைமயது.
      43. பன்னி - ெசால்லி. 44. கலன் - பிட்சாபாத்திரம். மறுகு - வதீி.
      பண்ணிைச மைறகள் - பண்ேணாைசேயாடு உள்ளாளக்கீதம்.) 44
      
564   பாட்டியல் இைசைய அங்கண் முனிவர்தம் பன்னி மார்கள்
      ேகட்டலும் எவர்ெகால் அம்மா கிைடத்தனர் அவைரக் காண்பான்
      ேவட்டன விழிகள் இன்ேன விைரவினில் ேசறும் என்னா
      ஈட்டெமா ெடழுந்து வதீி எய்தியங் கிைறவற் கண்டார். 45
      
565   கண்ணுறு மாதர் யாருங் காமன்ஐங் கைணயின் மூழகி
      உண்ணிகழ் உணர்வு மாழ்க உயிர்பைத பைதத்துச் ேசார
      அண்ணல்தன் காத ெலன்னும் ஆழ்திைரப் பட்டார் அன்னார்
      பண்ணிய ெசய்ைக தன்னில் சிறிதியான் பகர்தல் உற்ேறன். 46
      

566   ேவறு
      காய ேமல்அணி கண்டிலம் இத்தவர்
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      தூய பாடைலத் துண்ெணனக் ேகட்டலும்
      ேமய காமத்தின் ௧வழீ்ந்தனம் ஆைகயால்
      மாய ேமஇவ் வடிவம்என் பார்சிலர்.
      (பா-ம் ௧ - வழீ்ந்தன வாைகயால்.) 47
      
567   ஐயர் ெசய்ைக அறிந்தனம் இவ்விைடப்
      ைபய வந்து பலிதைனக் ேகட்பது
      ெமய்ய தன்றிது ெமல்லிய லார் தைம
      ைமயல் ெசய்திட வந்தெதன் பார்சிலர். 48
      
568   நன்று நன்றிந்த நற்றவர்க் காந்துகில்
      ஒன்று நல்கி உணவளித் ேகாவிலா
      மன்ற லின்புற மங்ைகயர் ஏவரும்
      இன்று ெகால்என் றிரங்குகின் றார்சிலர். 49
      
569   மாறி லாஇவ் வனத்திைட வந்தனன்
      ேவெறாரு ரூ ைட ேமவிலன் ேபாலுமால்
      ேதறில் யாமுனஞ் ெசய்திடு ெசய்தவப்
      ேபறி தாெமனப் ேபசுகின் றார்சிலர். 50
      
570   ஈண்டு வந்த இருந்தவன் யாைரயும்
      ேவண்ட லன்இது ெமய்ைம அவன்பதம்
      பூண்டு காதலிற் ேபாற்றுநர் ேபாலெமய்
      தீண்டு தும்ெமனச் ெசப்புகின் றார்சிலர். 51
      
571   பூணி லங்கிய ெபாற்ெறாடி சங்கினம்
      மாணு றுந்துகில் மற்றிைவ ேசார்தலுங்
      காணு கின்றனர் ைகெந த் தஞ்சிேய
      நாணி வதீி நடுவிருந் தார்சிலா�. 52
      
572   ஏமம் பாயெமய் எங்கணுங் காமேவள்
      தூமம் பாயைவ சூழ்ந்துயிர் வாட்டிட
      வாமம் பாய்புனல் ேபால்மயிர்க் கால்ெதாறுங்
      காமம் பாயக்க லுகின் றார்சிலர்.
      (47. காமேமல் - உடலின்ேமல்.
      49. துகில் - ஆைட. ஏவரும் - எவரும்.
      51. பதம் - பாதம். ெமய் - உடல். 53. ஏமம் - கலக்கம்.
      தூம் அம்பு - விடும் அம்புகன்.
      வாமம் - மைல. புனல் - பால்நீர்.) 53
      
573   பாசம் நீங்கிப் பரபதம் ஈெதன
      ஆைச ேயாடுகண் டன்புெசய் வாெரன
      வாசம் நீங்கி வைளயுகுத் ைதயர்தங்
      ேகாசம் ேநாக்கினர் கும்பிடு வா�சிலர். 54
      
574   இைளயி ேனாடுறும் எந்ைததன் ேவட்ைகயால்
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      கைளயி ேனாடு கதுெமனச் ெசன்றுபால்
      அைளயி ேனாடுறும் ஓதனம் அங்ைகவழீ்
      வைளயி ேனாடு வழங்குகின் றார்சிலர். 55
      
575   பாைவ மார்முன் பலிக்குறுந் தன்ைமயால்
      நீவி இன்றிந் ெநற்றியங் கண்ணுதல்
      ேமவும் நந்துகில் வழீ்கினும் வழீுக
      ஏவ ேமாஎமக் ெகன்றுைரப் பார்சிலர். 56
      
576   ேபாய நாணம் புகுந்தது மால்உளந்
      தீயு மால்நிைற சிந்திய தாருயிர்
      வயீும் ெமய்யும் விளிந்திடும் எம்முயிர்
      ஈயும் எங்களுக் ெகன்றுைரப் பார்சிலர். 57
      
577   தண்டு லங்ெகால் தவத்தர் இரப்ெபனக்
      ெகாண்டு ெசன்று குறுகினர் காமமாம்
      மண்டு தீச்சுட வண்ெபாடி ஆதலும்
      அண்டர் நாயகன் ேபாலணிந் தார்சிலர். 58
      
578   வடிவி னால்எைம மாலுறுத் தாளுெமன்
      றடியில் வழீினும் ஆரருள் ெசய்கிலர்
      கடிது ேபாவது ேபாலுங் கருத்திவர்க்
      கிடுகி லீர்ஐயம் என்றுைரப் பார்சிலர். 59
      
579   ஆர மற்றனர் ஆரமும் வழீெமய்
      ஈர மற்றனர் ஈரம் அதன்பைட
      தீர மற்றனர் தீரவு ேமகலா
      பாரம் அற்றனர் பாரமற் றார்சிலர். 60
      
580  சூலம் உண்டு சுடர்விழி ேமல்நிமிர்
      பாலம் உண்டு படர்சைட யுண்டுெசங்
      ேகாலமுண்டு குைறமதி உண்டிவர்
      ஆல முண்டவர் ஆகுெமன் பார்சிலர். 61
      
581   எந்ைத யார்தம் இருங்குறி யின்கேண
      சிந்து கின்ற திவைலெயான் றல்லேவா
      உந்தி ேமல்வந் துலகைனத் துந்தரும்
      அந்த நான்முகன் ஆனெதன் பார்சிலர்.
      (54. வாசம் நீங்கி - ஆைட இழந்து. வைள - வைளயல்.
      ேகாசம் - ஆண்குறி.
      55. இைள - இளைம. அைள - தயிர். ஓதனம் - ேசாறு.
      56. நீவி - ஆைட. ஏவேமா - குற்றேமா.
      58. தண்டுலம் - அ சி.
      59. கடிது விைரந்து ஐயம் இடுகிலீர் - பிச்ைசயிடாதிர்கள்.
      62. இரும்குறி - ெபருைம ெபாருந்திய ஆண்குறி. திவைல - துளி.) 62
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582   சங்கும் ஆழியுந் தாங்குதல் இன்றிேய
      ெபாங்கு காமரம் ெபான்னந் துகிெலாரீஇத்
      துங்க மாதவர் துண்ெணன மால்ெகாள
      அங்கண் ேமவும் அ ையெயாத் தார்சிலர். 63
      
583   கட்டு ெசஞ்சைடக் கண்ணியின் உள்ளகப்
      பட்ட மான்எனப் பார்த்தகண் வாங்கலர்
      சட்டு வந்தனில் தாங்கிய ஓதனம்
      இட்டு ெவௗ�ளிைட ஏமரு வார்சிலர். 64
      
584   கிளியின் ேமற்ெசலுங் ேகழ்கிளர் ஓதிமம்
      களிம யக்குறு காளகண் டத்திைற
      ெவள்யின் ேமனியும் ெமய்ப்படு ேகாலமுந்
      ெதள்கி லாது ெதருமரு வார்சிலர். 65
      
585   அளியின் அட்ட அடிசில்ெகாண் டாயிைடக்
      களிம மயக்கங் கருத்துற ஏகிேய
      ஒளயி னுக்ேகா ளியாகி உள்ளாருரு
      ெவள்யி னுக்கு விைரந்தளிப் பார்சிலர். 66
      
586   அண்ணல் ேமனிகண் டார்வமுற் றாைடேபாய்ப்
      ெபண்ணின் நீர்ைமப் ெபருங்குறி மூடியும்
      கண்ைண மூடியும் ைவக்கடங் காைமயால்
      விண்ைண மூடினர் ேபால்ெவௗ� கினார்சிலர். 67
      
587   விருந்த ராயிவண் ேமவினிர் விண்ணவர்
      மருந்து ேபால்வெதார் வண்பதம் உண்டைவ
      அருந்தி ேயநல் லருள்பு ந் ேதா ைற
      இருந்து ேபாெமன் றிைசத்திடு வார்சிலர். 68
      
588   ைகயி ேலந்து கலெனாடு சூலமும்
      ைவயும் நம்மைன வந்திடும் பாெலாடு
      ெநய்யும் உண்டியும் நிற்றலும் உண்டியாம்
      உய்ய நீ ங் குைறயுெமன் பார்சிலர். 69
      
589   பார்க்குமா தர்க்கும் பல்குழு ஆடவர்
      ஆர்க்கும் ைமயல் அளிக்கும் வடிவுளரீ்
      சீர்க்கும் ஓெடான்று ெசங்ைகெகாண் ெடங்கணும்
      ஏற்கு ேமாவிெதன் என்றுைரப் பார்சிலர். 70
      
590   இன்றுைமக் கண்டி யாங்களும் ஆைடேபாய்
      ஒன்று காதலுற் ேறாய்ந்தனம் இங்கிது
      நன்று கூடுதிர் நங்கைள நீெரன
      நின்று கூறி ெநடிதுயிர்த் தார்சிலர்.
      (63. சங்கு - பாஞ்ச சன்னியம்; வைளயல். ஆழி - சக்கரம்; ேமாதிரம்.
      ெபான்னம் துகில் - பதீாம்பரம்;
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      அழகிய ஆைட. ௬௪. ெசஞ்சைடக் கண்ணி - ெசஞ்சைடயாகிய வைல.
      சட்டுவம் - அகப்ைப.  65. கிளியின் ேமற்ெசலும் ேகழ்கிளர்ஓ 
      திமற் - திேலாத்தைமயாகிய கிளியின்ேமல் ஆைசெகாண்டு 
      ெதாடர்ந்து ெசன்ற அழகு ெபாருந்திய பிரமேதவனாகிய அன்னம்.
      67. ெபண்ணின் நீர்ைமப் ெபருங்குறி - ெபண்தன்ைமக்கு ய ெபண்குறி.
      68. மருந்து - ேதவாமிர்தம். பதம் - ேசாறு. 
      69. கலன் - பிரம கபாலம்.) 71
      
591   நந்தும் இவ்வனம் நண்ணிய மாதவர்
      இந்த ேவைலயில் ஏகலர் யாவதுஞ்
      சிந்ைத ெகாள்ளலிர் ேசக்ைகயுண் ேடா ைற
      வந்து ேபாெமன வாய்மலர்ந் தார்சிலர். 72
      
592   எம்ைம ஆ ட மாதெரன் ெறண்ணிேயா
      ெவம்ைம ேபசினும் ேமவுகி லீர்பவம்
      உம்ைம ேமவுங் ெகாேலாஒழிந் தார்கள்ேபால்
      அம்ம வந்ெதைம ஆளுெமன் பார்சிலர். 73
      
593   ஆைட தாரும் அதன்ெறனில் ெகாண்டேதார்
      ேவைட தீரும் விளம்பு கிலீெரனில்
      கூட வாருங் குறிப்புமக் ெகன்ெனனப்
      பாடு ேசா�ந்து பகர்ந்திடு வார்சிலர். 74
      
594   ஒல்லு கின்ற துமக்கிவ் வடிவினால்
      ெசல்லு கின்ற ெத ைவயர் யாைரயுங்
      ெகால்லு கின்றது ேவாபலி ெகாள்வேதா
      ெசால்லு ெமன்று ெதாடர்ந்திடு வார்சிலர். 75
      
595  ேபாற்றி இங்ெகைமப் புல்லும்என் றாலுமால்
      ஆற்றி இன்பத் தைணகிலிர் யாவருஞ்
      சாற்று கின்றனர் சங்கரர் என்றுைம
      ஏற்று ேதாவதற் ெகன்றுைரப் பார்சிலர். 76
      
596   அணங்கின் நல்லவர் அண்ணல்தன் ேகாசேமல்
      நுணங்கு மாெலாடு ேநாக்கி அதற்குமுன்
      வணங்கு மாெறன மற்றவர் நாணுபு
      கணங்க ேளாடு கவிழ்ந்துெசன் றார்சிலர். 77
      
597   ேவறு
      இன்னவர் பலருஞ் சூழா ஈண்டுபு கைலயுஞ் சங்குந்
      துன்னிய கலனும் நாணுந் துறப்பருங் கற்புஞ் சிந்தி
      மன்னுயிர் ஒன்றுந் தாங்கி மால்ெகாடு ெதாடர எங்ேகான்
      ெபான்னடிக் கமலஞ் ேசப்பப் புனிதமா மறுகிற் ேபானான். 78
      
598   சில்லிைட வைீண நாதஞ் ெசய்திடும் அ�ேத அன்றிச்
      சில்லிைட மைறகள் பாடுஞ் சில்லிைடச் சிவநூல் ஓதுஞ்
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      சில்லிைடத் தன்ெமய் காட்டுஞ் சில்லிைட ஐயங் ேகட்குஞ்
      சில்லிைட அன்பர் ேபால்தன் சீர்த்திையப் புகழ்ந்து ெசல்லும்.
      (72. இந்த ேவைலயில் - இப்ெபாழுது. ஏகலர் - வாரார். ேசக்ைக - படுக்ைக.
      74. ேவைட - விரகதாபம். குறிப்பு - கருத்து.
      76. சங்கரன் - இன்பத்ைதச் ெசய்பவன்.
      79. சிவநூல் - சிவாகமம்.) 79
      
599   ேதமலர்க் கமைல அன்ன ெத ைவயர் ெதாழுங்கால் ஈசன்
      மாமலர்த் தாள்ேமல் இட்ட மலர்களும் அன்னார் சிந்துந்
      தூமலர்த் ெதாைடயுஞ் சங்குந் துலங்குெபாற் கலனுங் காமன்
      பூமலர்த் ெதாைடயும் ஈண்டப் ெபாலிந்ததப் புனித வதீி. 80
      
600   ஊனுலாம் உயிர்கட் ெகல்லாம் உணர்வுடன் உயிராய் நின்ேறான்
      வானுலாம் பலிக்கு வந்த வடிவிைன நிைனக்கின் மாேயான்
      தானுமா லாகி இன்னுந் தளர்வுறும் என்றால் அம்மா
      ஏைனேயார் ெசய்ைக தன்ைன இைனத்ெதன இயம்ப லாேமா. 81
      
601   ெசந்திரு வைனய ேமனிச் சீறடிக் கருங்கட் ெசவ்வாய்ப்
      ைபந்ெதாடி மகளிர் கற்பாம் பரைவகள் மதிக்கும் எண்ணில்
      மந்தரம் ேபான்றான் எங்ேகான் மற்றவர்க் ெகல்லாம் ெவவ்ேவ
      றிந்திர ஞால ெமன்று எல்ைலயில் உருக்ெகாண் ெடய்தி. 82
      
602  நீண்டஅந் நிகமம் புக்க நிமலன்ேமல் ஆர்வம் ைவத்துக்
      காண்டகு மாதர் யாருங் கருவுறு நிைலயராகி
      மாண்டகு வயாவும் மற்ேறார் வருத்தமும் இன்றி யாங்ேக
      ஆண்டைக மகார்க ளாக வாெறண்ணா யிரைரப் ெபற்றார். 83
      
603  பந்ைதபால் விைழவு ெசய்தாங் கிைமப்பினின் மடவார் ஈன்ற
      ைமந்தர்கள் யாரும் ஐயன் மலரடி முன்னர்த் தாழ்ந்து
      புந்திெகாள் அன்பின் நின்று ேபாற்றிட அைனயன் நீவிர்
      நந்தைம உன்னி ஈண்டு நற்றவத் திருத்திர் என்றான். 84
      
604   ெநட்டிருஞ் சடில மீது நிலவிைன முடித்த அண்ணல்
      கட்டுைர ெசய்தல் ேகளாக் ைகெதாழூஉ விைடெபற் ேறகி
      உட்ெடளி ெவய்தி ேநாற்றாங் ெகாருசிைற இருந்தார் நாற்பான்
      எட்டுள பத்து நூற்றின் எண்ெடாைக முனிவர் யாரும். 85
      
605   ேசெயன வந்ேதார் ேநாற்பச் ெசன்றுழித் ெத ைவ மாராம்
      மாயிரும் பரைவ நீத்தம் மால்ெகாடு ெதாடர்ந்து ெசல்லப்
      ேபாயினன் என்ப மன்ேனா பு யிகந் த முன் ஈந்த
      ஆயிரங் கமலங் ெகாண்ேடார் ஆழிைய அளிக்க வல்ேலான். 86
      
606   ேபாதலும் அதைன ேநாக்கிப் ெபாற்ெறாடி யாகி நின்ற
      சீதரன் அமலன் தன்பாற் ேசறலுந் ெதாடர்ந்து பின்னா�
      மாதவர் யாரும் ேபாந்தார் மற்றதன் இயல்பு ேநாக்கி
      ஏதமில் கங்ைக பாலாம் யமுைனையக் கடுத்த தன்ேற. 87
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607  ெமல்லியல் வடிவ மாகி ேமயிேனான் தன்பால் வழீ்ந்து
      ெசல்லுறு முனிவர் ஆற்றத் தீவிைன பு ந்த நீரால்
      அல்லுறழ் மிடற்றுப் புத்ேதள் அவர்க்ெகலாந் தனதாய் உள்ள
      ெதால்லுரு மைறத்து ேவேறார் வடிெவாடு ேதான்றி நின்றான்.
      (82. கற்பாம் பரைவகள் - கற்ெபனும் கடல்கைள. மதிக்கும் - கைடகின்ற.
      83. நிகமம் - வதீி. கரு - கருப்பம். வயா - கருப்பேநாய்.
      ஆண்டைக மகார்கள் - ஆண்மக்கள்.
      86. ஓர் ஆழி - ஒப்பற்ற சுத சனம் என்னும் சக்கரப்பைட.
      87. சீதரன் - திருமால்.  
      கங்ைக - இது ெதௗ�ந்த நீர். யமுைன - இது கலங்கிய நீர்.
      கங்ைக மாேயான் உள்ளத்திற்கும்; யமுைன தாருக முனிவர் 
      உள்ளத்திற்கும் உவைமகளாகும்.) 88
      
608   மடந்ைத யாய்வந்த மாேலான் மணிமிடற் றிைறவன் தன்பால்
      அைடந்திட முனிவர் தத்தம் அ ைவயா� தம்ைம ேநாக்கித்
      ெதாடர்ந்தனர் இவரும் நம்ேபால் ேதாற்றனர் கைலயும் நாணுங்
      கடந்தனர் இவைனக் கண்டு காதலித் தார்ெகால் என்றார். 89
      
609  ேமானமா ெநறியின் ேநாற்கும் முனிவரர் முகுந்தன் தன்பால்
      ஆனமால் சிறிது நீங்கி அருங்குலப் பன்னி மார்கள்
      ஈனமா நிைலைய ேநாக்கி இன்னலுற் றிரங்கி ஏங்கி
      மானேமல் ெகாண்டு வடீா மன்னுயி ேராடு நின்றார். 90
      
610   ெபான்னுலாம் அல்கு லாள்இப் ெபாற்ெறாடி ஒருத்தி எம்பால்
      மன்னிய தவத்ைதச் சிந்தி மால்ெசய்தாள் ஒருவன் வந்து
      பன்னிமார் கற்ைப வடீ்டிப் படுத்தினன்� ேமாகம் அந்ேதா
      என்னமா யங்ெகா லீெதன் ெறண்ணினர் யாரும் ஈண்டி. 91
      
611   எண்ணிய முனிவர் ேதறி இயம்புவார் கயிைல ைவகுங்
      கண்ணுத லாகும் இன்ேனார் கற்பிைன உைடத்தான் யாமுன்
      பண்ணிய தவத்ைத வடீ்டப் ைபந்ெதாடி யாகி வந்ேதான்
      மண்ணுல கைனத்தும் உண்ட மாயவன் ேபாலும் அன்ேற. 92
      
612   நந்தவந் தன்ைன வடீ்ட நாரணன் தாேன நம்பால்
      வந்தனன் அன்றால் ஈசன் பணியினால் மாைய ெசய்தான்
      இந்திைர ேகள்வன் ெசய்த ெதன்ெகாேலா எமது ேநான்பு
      சிந்தினும் நன்றால் இன்னுந் தீர்வுேநர்ந் தியற்று கின்ேறாம். 93
      
613   அங்ைகயிற் கபால்ஒன் ேறந்தி ஐயம்ஏற் றிடுவான் ேபாலச்
      சங்கரன் வந்து மற்றித் தாருகா வனத்தின் ேமவு
      மங்ைகயர் கற்புச் சிந்தும் வைசயுைரக் ெகாழிவு முண்ேடா
      ெசங்கதிர் மதியஞ் ெசல்லுந் திைசெயலாம் பரவும் அன்ேற. 94
      
614   தாெனாரு ேவடங் ெகாண்டுந் தண்டுள வலங்கற் ெசன்னி
      வானவன் தன்ைன விட்டு மற்றிைவ அைனத்துஞ் ெசய்ேதான்
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      கானுறு கடுக்ைக ேவய்ந்த கண்ணு தேலெகால் என்ேற
      மானெவங் கனலுஞ் சீற்ற வன்னியுங் கிளர நின்றார். 95
      
615   நின்றிடு முனிவர் யாரும் ெநருப்ெபழ விழித்துச் ெசம்ெபாற்
      குன்றுறழ் முைலயி னார்தங் குழுவிைனக் கூவி யார்பின்
      ெசன்றிடு கின்றரீ் கற்பின் ெசய்ைகய திகந்தீர் இங்ஙன்
      ெபான்றுதல் அழகி தன்ேறல் ேபாமின்நும் பு யின் என்றார். 96
      
616   இத்திற மாதர் ேகளா ஈங்கிவர் தம்ைமக் கண்ேடார்
      முத்தராய் உறுவ தன்றி முடிவேரா முனிவர் தாமும்
      பித்தர்ெகால் என்ேற அன்னான் பிறங்குரு விைனயுட் ெகாண்டு
      நித்தன தருளால் மீண்டு நீணகர் இருக்ைக புக்கார்.
      (90. ேமானமா ெநறி - ெமௗன வழி. மானம் - அபிமானம். 
      வடீா - இறவா.  93. இத்திைர ேகள்வன் - இலக்குமி நாயகன்; 
      திருமால்.  94. கபால் - கபாலம்.) 97
      
617   நீணகர் புகுந்த பின்னர் ேநழிைழ மகடூஉ வாகித்
      தாணுவின் அயலின் நின்ற தண்டுள வலங்கற் புத்ேதள்
      ஆணுவின் உருவு ெகாண்டான் அருளினால் அைனய தன்ைம
      காணிய வி ஞ்ச னாதிக் கடவுளர் யாரும் வந்தார். 98
      
618   கடவுளர் யாரும் வந்த காைலயில் அங்கண் நின்ற
      முடிவறு முதல்வன் தன்ைன முனிெவாடு ேநாக்கி ஈண்டுக்
      ெகாடியேதார் ேவள்வி ஆற்றிக் ெகால்லுதும் இவைன என்னா
      மடைமெகாள் முனிவர் சூழ்ந்து மற்ெறார்தீ மகத்ைதச் ெசய்தார். 99
      
619   எள்ளுதற் கு ய ேவள்வி எ யதன் இைடேய யாரும்
      உள்ளுதற் க ய ேதாற்றத் துருமிடிக் குரல ேபழ்வாய்த்
      தள்ளுதற் க ய சீற்றத் தழல்விழித் தறுகட் ெசங்கால்
      வள்ளுகிர்ப் புலிெயான் றம்மா வல்ைலயின் எழுந்த தன்ேற. 100
      
620   எழுதரு புலிைய ேநாக்கி ஈசைன முடித்தி என்ேற
      ெதாழுதனர் விடுப்ப ஆங்ேக துண்ெணன வருத ேலாடும்
      அழல்விழிப் பரமன் ேநர்ேபாய் அங்ைகயால் உ த்து மற்றவ்
      வுழுைவயந் ேதாைல முன்னம் உடுத்தனன் தாைனெயாப்ப. 101
      
621   இங்கிது ேபாய பின்ைற இறுதிெசய் கணிச்சி ஒன்று
      ெசங்கன லிைடயில் ேதான்றித் தீயவர் விடுப்ப ஏகிச்
      சங்கரன் தனது முன்னஞ் சார்தலும் அதைனப் பற்றி
      அங்ைகயில் ஏந்தி நீநம் அடுபைட யாதி என்றான். 102
      

622   பின்னுற ஒருமான் அங்கட் பிறந்தது முனிவர் எல்லாம்
      அன்னைத அரன்பால் உய்ப்ப அந்தரத் ெதழுந்து பாய்ந்து
      தன்ெனடுங் குரலால் வல்ேல சராசரம் வடீ்டிச் ெசல்ல
      முன்னவன் உயிர்கள் அற்றால் முடிவுறா தருட்கண் ைவத்தான். 103
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623   மற்றதன் பின்ைற எந்ைத மான்பிைண அதைன ேநாக்கித்
      ெதற்ெறன விளித்து நத்தஞ் ெசவியினுக் கணித்தாய் ேமவி
      நிற்றலுங் கூவு ெகன்ேற நீடருள் ெசய்து வாமப்
      ெபாற்றடங் கைகயிற் பற்றிப் ெபாருக்ெகன ஏந்தி நின்றான். 104
      
624   ஏந்திய பின்னர் ேவள்வி எ யழற் கிைடேய எண்ணில்
      பாந்தளங் ெகழுந்து தீேயார் பணியினாற் சீற்றத் ேதாடும்
      ேபாந்தன அவற்ைற மாேயான் புள்ளினுக் கஞ்சித் தன்பாற்
      ேசர்ந்திடு பணிக ேளாடுஞ் ெசவ்விதிற் புைனந்தான் எங்ேகான்.
      (98. மகடூஉ - ெபண். தாணு - அைசவில்லாதவன்; சிவன்.
      99. தீமகம் - அபிசார ேவாமம்.
      100. ேவழ்வாய் - பிளந்த வாய். 101. முடித்தி - ெசால்வாயாக.
      உழுைவ - புலி. தாைன - ஆைட.
      102. கணிச்சி - மழு. தீயவர் - தாருகவன முனிவர்.
      104. வாமம் - இடதுபக்கம்.
      105. பாந்தள் - பாம்பு. பணிகேளாடு - பாம்புகேளாடு.) 105
      
625   பணிெயலாம் பணிய தாகிப் பரனிைடத் திகழப் பின்னர்
      அணிெகழு கனலின் நாப்பண் அசனிகள் எழுந்தா ெலன்னக்
      கணிதமில் பூத ெவௗ�ளங் கதுெமன எழலும் நீவிர்
      மணிகிளர் மிடற்ேறான் வன்ைம மாற்றுதிர் என்ேற உய்த்தார். 106
      
626   ஆ டர் ஏவல் ேபாற்றி அண்டமுந் துளங்க ஆர்த்துச்
      சாரதர் வருத ேலாடுஞ் சங்கரன் அவைர ேநாக்கி
      நீெரைம அகன்றி டாது நிற்றலுந் தாைன யாகிச்
      ேசருதி ெரன்றான் உற்ேறார் தீவிைன தீர்க்க வல்லான். 107
      
627   ஆற்றல் ேசர்பூதர் யாரும் ஆதிய ீதுைரப்ப அன்னான்
      ேபாற்றிேய தாைன யாகிப் புைடயுற நிற்ற ேலாடுஞ்
      சீற்றமா முனிவர் ேவள்வித் தீயில்ெவண் டைலதான் ஒன்று
      ேதாற்றிேய உலகம் யாவுந் ெதாைலயநக் ெகழுந்த தன்ேற. 108
      
628   நக்ெகழு சிரத்ைத அன்ேனார் நாதன்ேமல் விடுத்த ேலாடும்
      அக்கணம் அணுக வற்றால் அகிலம திறவா வண்ணம்
      முக்கணன் அருள்ெசய் தந்த முணடமுண் டகக்ைக பற்றிச்
      ெசக்கரஞ சைடேமற் ெகாண்டுன் ெசயலிைனப் பு தி ெயன்றான். 109
      
629  அறுகுைற முடிேமற் ெகாண்ட அமலைன ேநாக்கி ேநாக்கி
      இறுகிய முனிவர் தத்தம் வாய்ைம மந்திரங் கேளவி
      இறுதி ெசய்திடுதி ெரன்ன இைனயைவ துடிெயான் றாகிச்
      ெசறிதரு புவனம் யாவுஞ் ெசவிடுற ஒலித்த தன்ேற. 110
      

630   ெபாருவருந் துடியின் ஓைத ெபாம்ெமனக் ேகட்ட ேலாடுந்
      தரணியின் வானி னுள்ள சராசரம் யாவும் ஈசன்
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      அருளினால் வடீிற் றில்ைல அசனியின் ஆர்ப்புக் ேகட்ட
      உரகர் தங்குலங்க ெளன்ன ஒய்ெயன மயங்கிற் றன்ேற. 111
      
631   அத்துடி ஆர்த்துச் ெசவ்ேவ அமலன்முன் அணுக மற்ைறக்
      ைகத்தலம் அதனிற் பற்றிக் கறங்குதி கன்னத் ெதன்று
      வித்தக மரபில் யாரும் வியப்புற ஏந்தி நின்றான்
      இத்திறம் யாேர ெசய்வார் என்றனர் முனிவ ெரல்லாம். 112
      
632   இைனயது கண்டு பின்னும் இறுதிெசய் இைறவற் கின்றால்
      அைனய ெதன்றறிதல் ேதற்றார் அடுசினங் கடவத் ெதால்லூழ்
      விைனயது விைளவாற் பின்னும் ேவள்விைய இயற்றல் உற்றா�
      முனிவரர் கனற்க ேணேயார் முயலகன் எழுந்த தன்ேற. 113
      
633   முயலகன் தன்ைன ேநாக்கி முகமனுஞ் ெசாற்றுத் தங்கள்
      ெசயலகன் றிருந்த ேவள்வித் தீையயும் விளித்து நந்தம்
      இயலகன் றிடேவ ெசய்த ஈசைன முடித்தி ெரன்ேற
      மயலகன் றிலாதார் உய்ப்ப வல்விைரந் தைணந்த அம்மா.
      (106. அசனி - இனி. 107. ஆ டர் - முனிவர்.
      109. நக்கு எழு சிரம் - சி த்தைலயுைடய ெவண்டைல.
      110. இைனயைவ - இங்கு, மந்திரங்கள். துடி - உடுக்ைக.
      111. ஓைத - ஓைச. ெபாம்ெமன - விைரந்து.
      ளுரகர் - தாகங்கள். ௧௧௩. முயலகன்- இவன் ஒருபூதம்.
      114. முகமன் - உபசார வார்த்ைத. ெசாற்று - உைரத்து.) 114
      
634   வன்னியந் ேதவும் உட்க வந்திடு கனைல யார்க்கும்
      முன்னவன் ஒருைக ஏந்தி முயலகன் தன்ைன ெமல்லத்
      தன்னடி அதனால் வழீத் தள்ளிஅக் கமலத் தாைள
      ெவன்னிைட அருளால் ஊன்றி விண்ணவர் ேபாற்ற நின்றான். 115
      
635   நிற்றலும் அதைனத் தீேயார் ெநருப்ெபழ விழியா இன்னும்
      உற்றனன் பரமன் அந்ேதா உஞற்றி யாமுய்த்த ெவல்லாம்
      இற்றன ெகால்ேலா என்ேற இரங்கிேய எண்ணில் சாபஞ்
      ெசாற்றனர் உலக ெமல்லாந் ெதாைலப்பவன் ெதாைலய ெவன்ேற. 116
      
636  சங்ைகயில் முனிவர் யாருஞ் சாற்றிய சாபம் யாவும்
      எங்கடம் ெபருமான் முன்னும் எய்திய தில்ைல அன்ேனார்
      எங்கவன் தன்பால் உய்க்கும் அளைவயில் இறுதி நாளிற்
      ெபாங்ெக  அதன்ேமற் ெசல்லும் பூைளேபால் மாய்ந்த அன்ேற. 117
      
637  சாபமும் பயனின் றாகத் தவத்தர்கள் யாருங் ெகாண்ட
      ேகாபமும் நீங்கி ஆற்றல் குைறந்ெதாரு ெசயலும் இன்றிச்
      ேசாபமும் நாணுங் ெகாண்டு துளங்கிேய ெதாைலவி லாத
      பாபமும் பழியும் பூண்டு படிக்ெகாரு ெபாைறயாய் நின்றார். 118
      
638   ஏற்றமில் முனிவர் தங்கள் ஏைழைம தைனெயன் ெனன்று
      சாற்றுதும் இறுதி இல்லாத் தாணுைவ முடிப்பான் ேவள்வி
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      ஆற்றினர் பலவும் உய்த்தார் அைறந்தனர் சாபம் அற்றால்
      மாற்றி அற்ேறா தங்கள் வன்ைமயும் இழந்ேதார் மாேதா. 119
      
639   கடுக்ைகயும் நதியும் பாம்புங் கைலமதிக் ெகாழுந்துஞ் ெசன்னி
      முடித்தவன் பதத்தில் ஊன்று முயலகன் ெமல்ல ெமல்ல
      எடுத்ெதடுத் தைசத்த ேலாடும் ஏதுவங் கதைன ேநாக்கி
      நடித்தனன் என்றும் நீங்கா நடம்பு  கின்ற ேதேபால். 120
      
640  ஆண்டவ ணிைமயா முக்கண் ஆதிநா யகன்அஞ் ஞான்று
      தாண்டவம் பு த ேலாடுஞ் சகெமலாந் துளங்கிற் றங்கண்
      ஈண்டிய வுயிர்கள் அச்சுற் றிரங்கிய நடுக்கம் எய்தி
      வணீ்டனர் ேவள்வி ெசய்து விைனயிைன ஈட்டும் ெவய்ேயார். 121
      
641   நஞ்சணி கண்டத் ெதந்ைத நடநவில் ெசய்ைக தன்ைனக்
      கஞ்சனும் ஆழி யானுங் கண்டுகண் களித்துப் ேபாற்றி
      ெசஞ்சகம் மகிழ்ந்து பாங்கர் நின்றனர் மகவான தன்ேனா
      ெடஞ்சிய அமரர் யாரும் இைறஞ்சுவார் ேபால வழீ்ந்தார். 122
      
642  அருெளாடு நிருத்தஞ் ெசய்யும் அண்ணலிப் புவனம் யாவும்
      ெவருவுறு ெசயலும் வழீும் விண்ணவர் அயர்வு ேநாக்கித்
      திருநட ெமாழிந்து நிற்பத் ேதவருந் ேதவர் ேகானும்
      பருவுடன் எழுந்து நின்று ைகெதாழூஉப் பாங்கர் உற்றார்.
      (115. வன்னியந்ேதவு - அக்கினிேதவன். 116. உஞற்றி - உண்டாக்கி.
      117. இறுதி நாளில் ெபாங்குஎ  - ஊழித்தீ பூைள - பூைளப்பஞ்சு.
      119. ஏைழைம - அறியாைம.
      120. கடுக்ைக - ெகான்ைற. 121. விண்டனர் - விலகி நின்றனர்.) 123
      
643   மாெதார்பா கத்ேதான் தன்ைன மதித்திடா முனிவர்க் ெகல்லாம்
      ேபாதேம யருள ேலாடும் ெபாருக்ெகன எழுந்து ெபால்லா
      ஏதேம இயற்று கின்ற எம்ெபரும் பிைழகள் யாவும்
      நாதநீ ெபாறுத்தி என்று நடவில் கழல்முன் வழீ்ந்தார். 124
      
644   ெபாறுத்தி எம்பிைழைய என்ேற ேபாற்றிெசய் முனிவர் தங்கள்
      திறத்திைன ேநாக்கி நந்தஞ் ெசந்ெநறி ெயாழுதித் தீய
      மறத்திைன அகற்றி ேமைல மாதவம் பு தி ெரன்று
      நிறுத்தினன் அைடயா தார்க்கும் நீடருள் பு யும் நித்தன். 125
      
645  முனிவைர நிறுவி அங்கண் முக்கணன் மீண்டு ெவௗ�ளிப்
      பனிவைர ஏகி மாலும் பங்கயத் தவனும் வாேனார்
      அைனவருந் தத்தம் பாலில் பைடந்திட அருளி அம்ெபாற்
      புைனயிைழ உைமயி ேனாடும் ெபாருந்திவறீ் றிருந்தான் அன்ேற. 126
      
646   உ த்திடும் உழுைவ வன்ேதால் உ முத லுள்ள எல்லாந்
      த த்ததும் எங்கள் நாதன் தாருகா வனத்தில் அன்று
      நிருத்தம தியற்றி நின்ற நீர்ைமயும் பிறவும் எல்லாம்
      வி த்திவண் உைரத்தாங் ேகட்டி ேமலதும் இயம்பு கின்றாம். 127
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647   ேவறு
      துங்க மால்க  யாக்ைகயின் உலெகலாந் ெதாைலக்கும்
      ெவங்க யாசுரன் என்பவன் ேமருவின் மிைசேபாய்ப்
      பங்க யாசனற் ேபாற்றி ெசய்தருந் தவம்பயில
      அங்கண் நாடிேய ேதான்றினன் உலெகலாம் அளித்ேதான். 128
      
648   ேவண்டு கின்றெதன் ெமாழிெகன நான்முகன் விளம்ப
      ஆண்டு ேநாற்றிடுங் கயாசுரன் என்றனக் கடிேகள்
      மாண்டி டாதேப ராயுளும் ஆற்றலும் வயமும்
      ஈண்டு நல்குதி என்றலும் நைகத்திைவ இைசப்பான். 129
   
649   இந்த வண்ணநீ ேவண்டிய தளித்தனம் இகலில்
      அந்தி வண்ணன்ேநர் ெசன்றிடல் ேசறிேயல் அந்நாட்
      சிந்தும் இவ்வரங் கைடப்பிடி ஈெதனச் ெசப்பி
      உந்தி வந்தவன் ேபாயினன் தனதுேப ருலகில். 130
      
650  அன்ன காைலயில் கயாசுரன் என்பவன் அயன்ெசால்
      உன்னி ஈசன்ேமற் ேபாகலாம் ஒழிந்தவர் தம்பால்
      துன்னி ெவஞ்சமர் ஆற்றி எவ்வு லகமுந் ெதாைலத்ேத
      இன்னேல பு ந்திருத் தும்என் றுன்னிேய எழுந்தான்.
      (124. ேபாதம் - நல்லுணர்ச்சி. ெபால்லா ஏதம் - ெபரும்பிைழ.
      128. துங்கமால் - ெப ய மதமயக்கம் ெபாருந்திய.
      129. அடிகேள - சுவாமிேய.
      130. அந்தி வண்ணன் - சிவெபருமான். ேசறிேயல் - ெசல்லுவாயாயின்.) 131
      
651   எழுதல் ெகாண்டிடும் அவுணர்ேகான் அமரர்கள் யாருங்
      குழுமிேய அமர்வான் பதந்ெதா றுந்ெதாறுங் குறுகி
      வழுவிேய அவர்மு ந் திடப்ெபா ருதுமற் றவரூர்
      முழுது மட்டுமா சுவர்க்கேமல் ஏகினன் முனிவால். 132
      
652   ேபாகி ேயாட மராற்றிேய அன்னவன் புறந்தந்
      ேதகேவ துரந்துயர்த் திடுநாள் மருப்பி யாைனத்
      ேதாைக வானுதி பற்றிேய பன்முைற சுலவி
      மாக யாசுரன் ஓச்சினன் மகபதி மயங்க. 133
      
653   பின்னர் அன்னேதார் ெபான்னகர் அழித்தனன் ெபயர்ந்து
      துன்னு ெமண்டிைசக் காவலர் தைமெயலாந் துரந்து
      தன்னி னங்களாம் அவுணர்கள் தம்ைமயுஞ் சாடி
      வன்னி யஞ்சிைக அரக்கர்தங் குழுைவயும் மாய்த்தான். 134
      

654   மஞ்சு ேநர்தரு கயாசுரன் புவிமிைச ைவகி
      ெவஞ்சி னங்ெகாேட மக்கள்தந் ெதாைகெயலாம் வடீ்டி
      நஞ்ச மாெமனத் தி தலும் நாடி நற்றவர்கள்
      அஞ்சி ேயாடிேய அரனமர் காசிைய யைடந்தார். 135
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655   அருந்த வத்தர்கள் அைடதலுங் கயாசுரன் அவைரத்
      துரந்து காசியிற் ெசன்றிட அைனயவர் துளங்கித்
      திருந்தும் அந்நகர் வாணர்தங் கிைளெயாடுஞ் ெசறிந்து
      விைரந்து ேபாய்மணி கன்னிைக புகுந்தனர் ெவருவி. 136
      
656   இனிது வித்திய தம்பயன் ஈவேத என்னத்
      தனது மந்திரம் முடிபவர் ெசவியிைடச் சாற்றிப்
      புனித மாயதன் னுருத்திர வடிவருள் பு யும்
      அனக நாயகற் பணிந்துநின் றின்னவா றைறவார். 137
      
657   ெவய்ய தந்தியாய் வந்ெதாரு தானவன் விைரவில்
      ைவய கத்ைதயட் ெடம்ைமயுங் ெகால்லிய வருவான்
      ஐய நின்னதாள் அரணெமன் றைடந்தனம் அடிேயம்
      உய்ய ேவயருள் பு ெயனப் ேபாற்றிேய உறலும். 138
     
658   அகில நாயகன் மந்திரத் தப்ப  சனர்கள்
      ெதாைகயி ேனாடுேபாய் அரணெமன் றைடதரு ெதாடர்ைப
      முகிைல ேநருருக் கயாசுரன் காணுறா முனியா
      இகலி ேயமணி கன்னிைக வாயில்வந் திறுத்தான். 139
      
659   வாயில் வந்திறுத் துருெமனத் ெதழித்தலும் மதித்துக்
      ேகாயி ெலய்திய சனெமலாம் உளங்குைல குைலயா
      ஆய கண்ணுதல் நிமலைனத் தழஇீ மயக்கைடயத்
      தீயன் அன்னது நாடியும் அடும்வைக ெசறுத்தான்.
      (133. ேபாகி - இந்திரன். நால் மருப்பு யாைன - ஐராவதம்.
      135. மஞ்சு - க ய ேமகம்.
      136. மணி கன்னிைக - காசியிலுள்ள கங்ைகக் கைரயின் ஓர் கட்டம்.
      137. மந்திரம் - தாரக மந்திரம்; பிரணவம். முடிபவர் - இற்ேபார்.
      138. தந்தியாய் - யாைனயாக. 139. அகிலநாயகன் - விசுவநாதர். 
      மந்திரம் - ஆலயம். 140. உரும் - இடி. ெதழித்தல் - கர்ச்சித்தல். 
      தழஇீ - தழுவிக்ெகாண்டு.) 140
      
660   ெசறுத்து மற்றவன் ெசல்லுழித் ேதவர்கள் உய்யக்
      கறுத்த கந்தரத் தண்ணலாங் கத்திறங் கண்டு
      குறித்ெத லாமடும் உக்கிர வடிவிைனக் ெகாண்டு
      நிறுத்தும் அண்டேமல் உச்சியின் முடிெதாட நிமிர்ந்தான். 141
      
661   விண்ணு லாவிய அமரரும் முனிவரும் விழித்துக்
      கண்ணின் நாட  ெதனவிழி ெபாத்தினர் கவல
      அண்ணல் ஆயிர ேகாடிஆ தவர்திரண் டதுேபால்
      னுண்ணி லாதேப ெராளிெயாடு ேதான்றினன் எங்ேகான். 142
      

662   உக்கி ரப்ெபரு வடிவுெகாண் ெடம்பிரான் ஒருகால்
      நக்கு ெமல்ெலன உரப்பலும் நடுங்கின அகிலம்
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      அக்ெகா டுந்தானி ஒழிந்தில துகம்பல அயனும்
      மிக்க ேதவரும் அவ்ெவாலி ேகட்டலும் ெவருண்டார். 143
      
663   ெசாற்ற இத்திறம் உக்கிர வடிெவாடுந் ேதான்றிக்
      ெகாற்ற மால்க  அவுணன்முன் எம்பிரான் குறுக
      மற்றி வன்சிவ னாெமனத் ேதறியும் மைலவான்
      உற்று நின்றனன் அயர்த்தனன் மலரயன் உைரேய. 144
      
664   மதித்து ேவழமாந் தானவன் எதிர்தலும் வடைவ
      உதித்த வன்னியும் அச்சுற எ விழித் ெதாருதன்
      கதித்த தாள்ெகாடு தள்ளேவ கயாசுரன் கவிழ்ந்து
      பைதத்து வழீ்தலும் திதித்தனன் சிரத்ைதேயார் பதத்தால். 145
      
665   ஒருப தத்திைனக் கவானுறுத் திருகரத் துகிரால்
      ெவ நி ைடப்பிளந் தீ ரு தாள்புைட ேமவக்
      குருதி கக்கிேய ஒலிட அவுணர்தங் குலத்துக்
      க யு த்தனன் கண்டுநின் றம்ைமயும் கலங்க. 146
      
666   கார்த்த சிந்துரத் தவுணர்ேகான் விளிந்திடக் கரத்தால்
      ஈர்த்த ேதாலிைன ஈர்த்தலும் உலகுயிர் யாவுந்
      தீர்த்தன் ேமனிெகாள் ேபெராளி ேநாக்கிேய தியங்கிப்
      பார்த்த கண்ெணலாங் கதி ழந் தலமரப் பைதத்த. 147
      
667  ஆளு நாயகன் அ தறிந் துயிர்த்ெதாைக அைனத்தும்
      வாளி லாதுகண் ணயர்வது மாற்றுதல் மதித்து
      நீளி ருங்க  உ த்திடும் அதளிைன நிமலன்
      ேதாளின் ேமற்ெகாடு ேபார்த்தனன் அருள்பு  ெதாடர்பால்.
      (143. உகம் பல - பலயுகம். 145. படைவ - வடவாமுகாக்கினி.
      146. இச்ெசய்யுள் கஜசம்மார மூர்த்தியின் ேகாலத்ைதச் 
      சித்த த்துக் காட்டுவது. 147. சிந்துரத்தவுணர்ேகான் - கயாசுரன். 
      தீர்த்தன் - ப சுத்தன் - சிவன். 148. அதள் - ேதால்.) 148
      
668   ஐயன் மிக்கதன் கதி ைனக் குருதிநீர் அறாத
      ைமயல் யாைனவன் ேதாைலேமற ெகாண்டனன் மைறத்தான்
      ெசய்ய ேகாெளாடு க யேகாள் இருவருஞ் ெசறிந்து
      ெவய்ய பானுவின் நடுவுறக் கவர்ந்துேம வியேபால். 149
      
669   மிகவும் எம்பிரான் தன்சுடர் மாற்றி ெமய்தளரும்
      அகில ேமலவர் விழிக்ெகலாந் ெதால்கதிர் அருளித்
      தகவில் அச்சமும் அகற்றிேய காத்தனன் தனக்கு
      நிகரும் ேமலுமின் றாகிேய அமர்தரு நிமலன். 150
      
670   அந்த ேவைலயில் அமரர்ேபாற் றிைசத்தனர் அதுேகட்
      ெடந்ைத மாமணி கன்னிைக ஆலயத் ேதக
      முந்து தந்திமால் அவுணற்கு ெவருவி ெமாய்ம்பிழந்து
      சிந்ைத மான்றுவழீ் ப சனர் யாவருந் ெதௗ�ந்தார். 151
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671   ெசறிவு ேபாகிய சனத்திேனார் எழுந்தருட் டிறத்தால்
      கைறெகாள் காலினான் குருதிஎன் ெபாடுதைச காணா
      இைறவ ேனஅவன் தன்ைனஅட் டாெனன எண்ணி
      அைறயும் ேநமிேபால் ஆடினர் பாடினர் ஆர்த்தார். 152
      
672   காசி வாணரும் முனிவரும் பணிந்தனர் கழல்கள்
      பூைச யாற்றவும் பு வித்து வழுத்திேய ேபானார்
      ஈசன் ேவழவன் ேதால்புைன ேபரருள் இதுகாண்
      ேபசு வாம்இனி அயன்சிரம் ஏந்திய ெபற்றி. 153
      
673   ேவறு
      முன்னேமார் ைவகல் மாலும் முண்டகத் தயனு மாகப்
      ெபான்னின்மால் வைரயி னுச்சிப் ெபாலங்குவ ெடான்றின் உம்பர்
      மன்னுழி முனிவர் ேதவர் வரம்பிேலார் வந்தான் னாைரச்
      ெசன்னியால் வணக்கஞ் ெசய்து ெசங்கரங் குவித்துச் ெசால்வார். 154
      
674   மூவ ன் முதலா ேனாரும் முதலிைட முடிவும் இல்லாத்
      ேதவரும் எைவயும் நல்குஞ் ெசல்வரும் பரேம லாகி
      ஓவரும் புவனத் துள்ள உயிர்க்குயி ராய்நின் ேறாரும்
      ஏவெரங் களுக்கு வல்ேல இருவரும் இைசத்தி ெரன்றார். 155
      
675   என்றுைரத் திடலும் ேவதா எம்பிரான் பிணித்த மாைய
      தன்றைலப் படலால் யான்அத் தைலைமயாம் பிரமம் ஆகும்
      நன்றிைதத் ெதௗ�திர் என்ன நாரணன் தானும் அற்றாய்
      உன்றைனத் தந்த யாேன உயர்தரும் பிரமம் என்றான். 156
      
676   இருவரும் இைனய ேபசி எண்ணிலா ைவகல் யாரும்
      ெவருவரு நிைலய தாக ெவய்துயிர்த் தழன்று மாறாய்ப்
      ெபாருவரு தருக்கஞ் ெசய்யப் ேபாயினர் முனிவர் ேதவர்
      ஒருவரும் இன்றி நம்மால் உற்றதிப் ெபற்றி என்ேற.
      (149. ெசய்யேகாள் - ெசம்பாம்பு; ராகு. க யேகாள் - கரும்பாம்பு; ேகது.
      பானு - சூ யன். 151. ப சனர் - ெதாண்டர் முதலிேயார். 
      153. காசிவாணர் - காசிவாசிகள். வழுத்தி - துதித்து.
      ெபற்றி - தன்ைம. ௧௫௫. இருவரும் - பிரம விஷ்ணுக்களாகிய 
      நீங்கள். ௧௫௬. பிரமம் - ேமலான கடவுள்.
      157. தருக்கம் - சண்ைட.) 157
      
677   ேபாதலும் அைனயர் பின்னும் பூசல்ெசய் திட்ட காைல
      ேவதமுங் குடிைல தானும் ேவறுேவ றுருக்ெகாண் ெடய்தி
      வாதம தியற்றல் என்று மன்னுயிர்க் குயிராய் ஆர்க்குந்
      தாைதயாஞ் சிவேன வாய்ைமத் தற்பரன் என்ற அன்ேற. 158
      

678   பண்டவர் உணர்ந்த ேவதப் பனுவலுங் குடிைல வாக்குங்
      ெகாண்டிலர் விலக்கிப் பின்னுங் ெகாடியெவம் பூசல் ெசய்யக்
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      கண்டுமற் றதைன அன்ேனார் கடுமுரண் ெதாைலக்கு மாறு
      ெகாண்டனன் கருைண யார்க்குங் குறித்தருள் கூரும் ெபம்மான். 159
      
679   அடிமுடி யிலாத வள்ளல் அமலமாம் ஔ�யாய் விண்ணின்
      ரூடுவுற வந்து ேதான்ற நாரணன் தானும் ேவதக்
      கடவுளுஞ் சிவனாம் என்று கருதிலர் யாேதா இந்தச்
      சுடெரன மருண்டார் மாயச் சூழச்சியின் நீங்க லாதார். 160
      
680   இயலது ெத ந்து ேசாதி இைடயதாய் எம்ைம யாளக்
      கயிைலயில் உைமயா ேளாடு கலந்துவறீ் றிருக்குங் ேகாலச்
      ெசயல்ெகாடு பரமன் நண்ணச் சிவெனனச் சிந்ைத ேதற்றிப்
      புயலுறழ் ேமனிப் புத்ேதள் ெபாருக்ெகன எழுந்து தாழந்தான். 161
      
681   மாையேயார் சிறிதுந் தீரா மலரயன் நமது தந்ைத
      ஆயவன் ேபாந்தான் என்னா அச்சுத மூர்த்தி ேயேபால்
      ேநயேமா ெடழுந்து தாழான் ெநடியதன் உச்சிச் ெசன்னித்
      தீயேதார் வாயால் ேமலாஞ் சிவைனயும் இகழ்த லுற்றான். 162
      
682   முண்டகம் இருந்த ஐந்து முகத்தவன் முதல்வன் ேதாற்றங்
      கண்டளன் இகழ வந்தக் கருைணயங் கடலுஞ் சீற்றங்
      ெகாண்டிலன் சிறிது மற்ேற ெகாண்டனன் என்னின் எல்லா
      அண்டமும் உயிரும் பின்னும் அழிவுறா திருக்கு ேமாதான். 163
      
683   எகினம துயர்த்த அண்ணல் இரும்பவந் ெதாைலப்ப ஏைனப்
      பகவர்தம் அகந்ைத மாற்றப் பண்ணவர் மதர்ப்புச் சிந்த
      மிகெபருங் கருைண தன்னால் ேவதநா யகனுள் ளத்து
      மகிழ்ெவாடு பு ந்தான் என்ப வயிரவக் கடவுள் தன்ைன. 164
      
684   நீலுறு சுட ன் ெமய்யும் ெஞகிழிகள் அகற்றுந் தாளும்
      ஆலம துயிர்க்குஞ் ெசங்ேகழ் அரவெவற் றைரயுஞ் ெசன்னி
      மாைலகள் அநந்த ேகாடி வயின்வயின் ெபயரும் மார்புஞ்
      சூலமும் பரசும் நாணும் துடியும்ஏந் தியெபாற் ெறாளும். 165
      
685   முக்கணுந் திங்க ேளேபால் முைளத்தவா ெளயிறும் வன்னிச்
      ெசக்கரஞ் சைடயின் சீருஞ் ெசயிர்ெகழு நைகயு மாக
      உக்கிர வடிவு ெகாண்டாங் குதித்திடு வடுகன் தன்ைன
      ைமக்கிளா� கண்டத் ெதந்ைத ேநாக்கிேய வகுத்துச் ெசால்வான்.
      (158. பூசன் - சண்ைட. குடிைல - பிரணவம்.
      161. புயல் உறழ் ேமனிப் புத்ேதள் - திருமால்.
      163. ஐந்து முகத்தவன் - ஐந்து முகங்கைளயுைடய பிரமேதவன்.
      164. எகினம் - அன்னப்பறைவ. ேவதநாயகன் - சிவெபருமான்.
      165. ெஞகிழிகள் - சிலம்புகள். ெசங்ேகழ் - ெசந்நிறம். 
      ெவற்றைர - நிருவாணம். 166. வடுகன் - வயிரவக் கடவுள். ) 166
      
686   திகழ்ந்தநஞ் சிறுவ னாகுஞ் ெசங்கம லத்ேதான் ெசன்னி
      இகழ்ந்தது நம்ைம உச்சி இருந்தேத அதைன வல்ைல
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      அகழ்ந்தைன கரத்தி ேலந்தி அவனுயிர் நல்கித் தம்ைமப்
      புகழ்ந்திடு முனிவர் ேதவர் புரந்ெதாறும் ேபாதி அன்ேற. 167
      
687   ேபாந்தைன அைனயர் தங்கள் புலவுடற் ேசா  தாேன
      வாய்ந்தேதார் ஐய மாக வாங்குதி வாங்கும் ேவைல
      வநீ்தவர் தமக்கு மீட்டும் வியனுயிர் உதவி அன்ேனார்
      ஆய்ந்திடும் அகந்ைத மாற்றி அண்டேமல் அைடதி அம்மா. 168
      
688   முன்புைடத் தாகும் அண்ட முகடுேதாய் பதத்தின் மன்னி
      மன்பைதக் குலங்கள் யாவும் வானவர் ெதாைகயும் யாண்டுந்
      துன்பறக் காத்தி ெயன்று தூய நல்லருைள நல்கி
      அன்புைடக் கடலாம் எங்ேகான் அமலமாஞ் ேசாதி புக்கான். 169
     
689   ஆதியங் கடவுள் அங்கண் அைடதலும் அமல மாகுஞ்
      ேசாதியும் அைனயர் காணாத் ேதாற்றம தாக மாேயான்
      ஈெதலாந் ெத ந்து நிற்றல் இயற்ைகயன் ெறன்னா முக்கண்
      நாதைன இைறஞ்சி வல்ைல நடந்துதுன் பதியிற் புக்கான். 170
      
690  அளந்து மண்ெகாண்ட மாயன் அகனகர் அைடத ேலாடுங்
      கிளர்ந்ெதழு கா  ேவதாக் ேகழ்கிளர் உச்சிச் ெசன்னி
      கைளந்துதன் நகத்தால் ஏந்தக் காலுறு குருதி நீத்தம்
      வைளந்தது புவிையத் துஞ்சி மலரவன் தானும் வழீ்ந்தான். 171
      
691   ேசா நீர் நீத்த மாகித் துண்ெணன உலகங் ெகாண்டு
      ேமருமால் வைரையச் சூழ ெவய்யதன் நுதற்கண் தீயால்
      ேசரேவ வறப்பித் தந்தச் ெசங்கம லத்தி னானுக்
      காருயிர் நல்க ேலாடும் அவனுணர்ந் ெதழுந்தான் அன்ேற. 172
      
692   ேவறு
      துயிலு ணர்ந்தவ ராெமனத் ெதால்ைலயில்
      பயிலு நல்லுணர் ெவய்தலும் பங்கயன்
      வயிர வன்தன் மலரடி மீமிைச
      இயலும் அன்ெபா டிைறஞ்சியுைர ெசய்வான். 173
      
693   ெநற்றி யங்கண் நிமலற் கியான்ெசயுங்
      குற்ற முண்டு குணிப்பில அன்னதால்
      ெபற்று ேவன்இப் ெபரும்பழி ஈங்கினிச்
      ெசற்றம் ஏதுந் திருவுளங் ெகாள்ளைல. 174
      
694   இன்ைம யாக இைமப்பின் உலகடும்
      வன்ைம ெகாண்ட வடுகநின் ஆரருள்
      நன்ைமயால் ெதால்ைல நல்லுணர் ெவய்தினன்
      புன்ைம யாவும் ெபாறுத்திடல் ேவண்டுமால்.
      (168. புலவு - மாமிசம். ேசா  - இரத்தம்.
      169. மன்பைதக் குலங்கள் - மக்கட் கூட்டம்.
      171. கா  - வயிரவன். உச்சிச் ெசன்னி - நடுத்தைல.) 175
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695   தீய தான சிறியவிச் ெசன்னியுந்
      தூய தாகத் ெதாழும்பினன் கண்டுழி
      மாைய தீர மலர்க்ைகயிற் ேகாடிநீ
      ேமய சூல வியன்பைட என்னேவ. 176
      
696  என்ன இத்தைக பன்னி இைறஞ்சலுஞ்
      ெசன்னி நான்குைடத் ேதவைன ேநாக்கிேய
      அன்ன தாக என்ைறயன் அருளிேய
      ெபான்னின் மால்வைர நீங்கினன் ேபாயினான். 177
      
697   கால ேவகன் கனன்முகன் ேசாமகன்
      ஆல காலன் அதிபலன் ஆதியாச்
      சால நீடிய சாரதர் தாைனைய
      நீல ேமனி நிமலன் உதவினான். 178
      
698   எண்ணி லாஅக் கணங்கெளா ெடம்பிரான்
      நண்ணி ஒல்ைல நைவயுறு மாதவர்
      மண்ணின் ேமய வனந்ெதாறும் வானவர்
      விண்ணின் எல்ைல ெதாறும்விைரந் ேதகினான். 179
      
699  ெமய்யின் ஊறும் வியன்குரு திப்புனல்
      ஐய மாக்ெகாண் டைனயர்தம் ஆவிகள்
      உய்ய ேவபின் னுதவி உளெமலாந்
      துய்ய வாக்கினன் ெதால்லருள் ஆழியான். 180
      
700  வடுக அண்ணல் அவ்வானவர் ஊெரலாங்
      கடிதின் நீங்கிக் கருவத்ைத நீங்குறா
      ெநடிய மாலுைற நீள்புரம் ேபாயினான்
      முடுகி ேயகினர் முன்கண நாதேர. 181
      
701   அந்த மில்கணம் ஆனவர் யாவரும்
      முந்தி ஏக முதற்ெபரு வாயிேலான்
      தந்தி ரத்தைல வன்தடுத் தானேரா
      நந்தும் ஆழியும் நாரணன் ேபாலுளான். 182
      
702   கால ேவகைன ஆதிக் கணத்தவர்
      ஆல ெமன்ன அவெனாடு ேபார்ெசய
      ேமைல ேயான்அங்கு ேமவி அவனுடல்
      சூல ேமற்ெகாந்தித் துண்ெணன ஏகினான். 183
      
703   ேவறு
      நிலமகள் ஒருபுைட நிறங்ெகாள் பங்கய
      மலர்மகள் ஒருபுைட மருவப் ப�றைல
      குலவிய பணியின்ேமற் ெகாண்டல் ேமனியான்
      தைலைமெயா டுைறதரு தானம் நண்ணினான்.
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      (176. ேகாடி - ெகாள்வாயாக. 178. நீலேமனிநிமலன் - வயிரவக் கடவுள்.
      181. புரம் - நகர்; ைவகுண்டம்.
      182. தந்திரத் தைலவன் - விடுவேசனன்.) 184
      
704  நிணங்கிளர் முத்தைல ெநடிய ேவல்இைற
     கணங்களின் நிைரெயாடு கடிது ெசல்லமால்
     அணங்கின ேராெடழா ஐயன் தாள்மிைச
     வணங்கிநின் ெறந்ைதநீ வந்தெதன் ெனன்றான். 185
      
705   என்றலுங் கண்ணுதல் இைறவன் யாமிவண்
      ெசன்றது பலிக்குநின் றிருந்து ெசன்னியில்
      ஒன்றிய குருதிேய உதவு வாெயன
      நன்ெறன நாரணன் நவின்று ேபாற்றிேய. 186
      
706   தன்னுதல் அதனிைடத் தனாது ெசங்ைகயின்
      நன்னகத் தாெலாரு நாடி வாங்கிேய
      அன்னெதார் ெபாழுதினில் அ யுய்த் தானேரா
      துன்னிய குருதிநீர் சூலி ஏற்பேவ. 187
      
707  வணீ்டிடு ேசா யின் ெவௗ�ளம் ெவம்பணி
      பூண்டெதார் கண்ணுதல் ெபாலங்ைகச் ெசன்னிேமல்
      ஆண்ெடாரு நூறுநூ றவதி உய்த்தலும்
      மாண்டது ேவெறாரு மயக்கம் வந்தேத. 188
      
708   பாதியும் நிைறந்ததும் இல்ைல பாணியின்
      மீதுறு பலிக்கலன் மிக்க வன்ைமேபாய்ச்
      சீதரன் ேசார்தலுந் திருவும் ஞாலமும்
      காதலன் நிைலைமையக் கண்டி ரங்கினார். 189
      
709   ெசஞ்சரண் அைடந்தயர் ெத ைவ மார்தைம
      அஞ்செலன் றருளிெயம் மண்ணல் அச்சுதன்
      ெநஞ்சுறு மயலிைன நீக்கி யாங்கவன்
      உஞ்ெசழு மாறுெசய் துைறயுள் நீங்கினான். 190
      
710   நீங்கினன் பின்வரும் ெநடிய மாயைன
      ஈங்கினி திருத்திஎன் றியம்ப அன்னவன்
      ஓங்குநின் சூலேமல் உற்று ளான்தைனப்
      பாங்குற வருள்ெகனப் பகர்ந்து ேவண்டேவ. 191
      
711   ைகத்தைல அயன்தைலக் கபால்ெகாண் டுற்றவன்
      முத்தைல ேவலினும் முடிந்த ேசைனயின்
      ெமய்த்தைல வனதைன விடுத்துத் ெதால்லுயிர்
      அத்தைல நல்கிேய அருள்ெசய் தானேரா.
      (186. கண்ணுதல் இைறவன் - வயிரவக் கடவுள். இவண் - இங்கு. 
      பலி - பிச்ைச. 187. நுதல் - ெநற்றி. சூலி - வயிரவன். 
      ஒரு நாடி - ஒரு நரம்பு. 188. அவதி - அளவு; காலம்.
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      189. திருவும் ஞாலமும் - திருமகளும் பூமகளும்.
      191. சூலேமல் உற்றுளான் - விடுவேசனன்.
      192. கபால் - கபாலம்.) 192
      
712   மாலுல ெகாருவிேய வடுகன் அன்னேதார்
      ேகாலெமா ேடகணங் குழுமிச் சூழ்தர
      ேமலுள புவனேமல் ேமவி ைவகலும்
      பாலனஞ் ெசய்தனன் பலஅண் டங்களும். 193
      
713   அடுவெதா றுதியில் கமலன் ஆைணயால்
      கடவுளர் ெசன்னியுங் கமலன் ஆதிேயார்
      முடிகளும் அட்டுயிர் முற்று மாற்றிநுண்
      ெபாடிபட இயற்றுமால் புவனம் யாைவயும். 194
      
714   ெபாறியுறும் உயிர்களும் புவனம் யாைவயும்
      இறுதியாய் அழிவுறும் ஈமத் ெதல்ைலயின்
      மைறெயனு ஞாளிைய உயர்த்து மற்றவன்
      உறுவேதார் மகிழ்ச்சியால் உலவும் என்பேவ. 195
      
715   ேவறு
      கண்ட கங்ெகாள் கபால்ெகாடு காசினி
      விண்ட கந்ெதாறும் ெவம்பலிக் குற்றதும்
      முண்ட கன்முத ேலார்தைம எம்பிரான்
      தண்ட கஞ்ெசய் தைலயளி யாகுமால். 196
      
716   ஆற்றின் மல்கும் அவிர்சைட அண்ணல்பால்
      ேதாற்று கின்றெதார் தூயவன் ேசா நீர்
      ஏற்ற தன்ைம இயம்பினம் ஈங்கினி
      ேவற்றுருக் ெகாண்ட தன்ைம விளம்புவாம். 197
      
717   ேவறு
      முந்ெதாரு ஞான்று மூவுலகும் ேபாற்றிடும்
      இந்திரன் இைமயவர் இனத்ெதா ேடகிேய
      அந்தமில் கயிைலயில் அரைனப் ேபாற்றுவான்
      வந்தனன் அகந்ைதயும் மனத்தில் தாங்கிேய. 198
      
718   ெபான்ெகழு கடிமதில் ெபான்னங் ேகாயில்முன்
      மின்ெகழு வச்சிர ேவந்தன் ேசர்தலுங்
      ெகான்ெகழு பா டக் ேகாலந் தாங்கிேய
      முன்கைட நின்றனன் முடிவின் முன்ைனேயான். 199
      

719   நின்றிடும் ஒருவைன ெநடிது ேநாக்கிேய
      இன்றுைனக் கண்டனன் யாைர ஐயநீ
      மன்றவும் விருந்திைன வள்ள ைலத்ெதாழச்
      ெசன்றனன் ேவைலெயன் ெசப்பு ெகன்னேவ. 200
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720   மற்றது காைலயின் மேகசன் யாவதுஞ்
      ெசாற்றில னாகிேய சூர்த்த ேநாக்குடன்
      உற்றிட ேமல்வரும் ஊற்றம் உன்னலன்
      ெசற்றம தாயினன் ேதவர் ெசம்மேல.
      (193. பாலனம் - பாதுகாத்தல். 195. ஞாளி - நாய்.
      199. வச்சிரேவந்தன் - இந்திரன்.
      ெகான் - அச்சம். பா டம் - பூதம். முன்கைட - தைலவாசல்.
      200. விருந்திைன - புதிைய.
      201. சூர்த்த - அச்சம் தரத்தக்க.) 201
      
721   அண்டரும் அகந்ைதயன் ஆற்ற வுந்திறல்
      ெகாண்டனன் என்றுதன் குலிச மாப்பைட
      கண்டகன் எறிதலுங் கடவுள் ேமற்படா
      நுண்டுக ளாகிேய ெநாய்தின் மாய்ந்தேத. 202
      
722   மருத்துவன் வச்சிரம் மாய்ந்து ேபாதலும்
      புரத்திைன யட்டருள் புனிதன் அவ்வழிக்
      கிருத்திம வுருவிைன நீங்கிக் ேகழ்கிளர்
      உருத்திர வடிவிைன ஒல்ைல தாங்கினார். 203
      
723   உயர்ப்புறு சடிலநின் றூறு தண்புனல்
      அயர்ப்புறு மகபதி அகந்ைத கண்டட
      மயிர்ப்புறம் எங்கணும் வந்து ேதான்றலின்
      வியர்பபுவந் தைடந்தன ேமனி முற்றுேம. 204
      
724   எள்ளுதல் ெசய்திடும் இவன்தன் ஆருயிர்
      ெகாள்ளுதும் எனச்சினங் ெகாண்ட தீெயாடும்
      உள்ளுறு காெலழஇீ ஒருங்கு ெசன்ெறனப்
      ெபாள்ெளன உயிர்ப்பழல் புைகெயா டுற்றேத. 205
      
725   குறுகிநின் றாற்றலால் குலிச மாப்பைட
      எறிதரு ெகாடியைன எய்த ேவெளனச்
      ெசறுகனல் விழிெயனச் ெசப்பச் ேசறல்ேபால்
      ெநறிதரு புருவமும் ெநற்றி ேசர்ந்தேவ. 206
      
726   பற்றலர் புரங்கேளா உலகின் பன்ைமேயா
      முற்றுயிர் ஈட்டேமா முடிக்கப் ேபைதையச்
      ெசற்றிடல் வைசயவன் ெசயைலக் காண்டுெமன்
      றுற்றனன் முறுவலும் உதித்த ெதால்ைலயில். 207
      

727   துடித்தன துவ தழ் உரப்பித் தூயவாய்
      இடித்தன ேசந்தன இரண்டு கண்களும்
      விடத்திைன நுகர்ந்தவன் ெவகுளித் தீயினுக்
      கடுத்திடு துைணவர்தம் அைமதி ேபாலேவ. 208
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728   அக்கணம் இவ்வைக யார்க்கும் ஆதியாம்
      முக்கணன் நான்முகன் முதல ேதவரும்
      மிக்குள உயிர்களும் ெவருவ ெவய்யேதார்
      உக்கிர வடிவுெகாண்டு ருத்து நின்றனன்.
      (202. கண்டகன் - இரக்கமில்லாத இந்திர. 203. மருத்துவன் -
      இந்திரன். கிருத்திமம் - பூதம்.
      208. துவர் இதழ் - ெசவ்விதழ்.) 209
      
729  ேவறு
      நிற்கின்ற எம்ெபருமான் ெபருஞ்சீற்றந்
            தைனேநாக்கி ெநஞ்சமாகுங்,
      கற்குன்றம் நடுநடுங்கப் பைதபைதயா
                   அஞ்சியவன் கழலின் வழீ்ந்ேத,
      எற்குன்றன் மாயெமலாந் ெத ந்திடுேமா
                   மாலயனும் இன்னுந்ேதறார்,
      ெபாற்குன்றச் சிைலயாேன விைனேயன்ெசய்
                   பிைழயதைனப் ெபாறுத்தி என்றான். 210
      
730   ேபாற்றிப்பன் முைறதாழும் புரந்தரைன
            அஞ்செலன்று பு ந்து ேநாக்கி,
      ேமற்றிக்கில் வழீ்கின்ற ெசங்கதிேரா
            இதுெவன்ன ேவைல ேமற்றன்,
      சீற்றத்தீ யிைனவசீி ஆங்கவற்கு
            விைடெகாடுத்துச் ெசல்ெகன் ேறவி,
      ஏற்றிற்ெசய் அ யைணேமல் உைறயுள்புகுந்
            துைமெயாடும்வறீ் றிருந்தான் எங்ேகான். 211
      
731   ேவறு
      கூற்று வன்தனிக் கூற்றன் மந்திரம்
      வறீ்றி ருந்திடும் ேவைல வாய்தனில்
      ஆற்றல் ேசர்புனற் கரசன் பால்விடு
      சீற்ற மானேதார் சிறுவன் ஆனேத. 212
      
732   ஆன பாலைன அம்பு ராசிதன்
      கானு லாந்திைரக் கரங்களால் தழஇீத்
      தான ேவசன்என் தனயன் ஆயினான்
      நான லாதியார் நற்றவஞ் ெசய்தார். 213
      
733   ஊழி ேப னும் உலகம் ேப னும்
      வாழி வாழிெயன் ைமந்த நீெயனாக்
      ேகழில் ஆசிகள் கிளத்திப் ேபாற்றினான்
      ஆழி மால்கடற் கரசன் என்பேவ. 214
      

734   நைசகு லாவிய நரைல காத்திட
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      வைசவி லான்சிறி தழுத ேவைலயில்
      வைசயி லாதுயர் வானும் மண்ணுெமண்
      டிைசயும் யாைவயுஞ் ெசவிடு பட்டேவ. 215
      
735   நூன்மு கத்திேனார் நுனித்துக் காணுறு
      நான்னு கத்திேனான் நாடி இவ்ெவாலி
      வான்மு கத்திைட வருமி ேதெதனா
      மீன்மு கத்துலாம் ேவைல ேமவினான். 216
      
736   ேவைல ேசரஅவ் ேவைல ேவைலயுஞ்
      சால வன்பினால் தவிெசான் றிட்டுநீ
      ஏல ேமவுெகன் றிருத்தி யான்ெபறும்
      பாலன் ஈங்கிவன் பார்த்தி யாெலனா. 217
     
737  ைகயில் நீட்டலுங் கடிது வாங்கிேய
      ஐயன் தன்மடி அதனில் ேசர்த்திடத்
      துய்ய புல்லணந் ெதாடர்ந்து பற்றினான்
      ைமயல் ைமந்தனுந் தனது வன்ைமயால்.
      (212. மந்திரம் - ஆலயம்.
      213. அம்புராசி - கடல். தானேவசன் - தானவர் தைலவன்.
      215. நைச - விருப்பம். நரைல - கடல். 218. புல்லணம் - தாடி.
      ைமயல் ைமந்தன் - பித்தன் (சிவன்) மகன் இவன் 
      ேகாபாக்கினியால் உதித்தவன்.) 218
      
738   நார்த்ெதா டுத்ெதனும் நான்கு தாடியும்
      ஈத்துத் தூங்கலும் இைணயில் ேவதனும்
      ஆர்த்தி எய்தினான் அவன்கண் ஏயவன்
      சீர்த்தி கான்ெறனச் சிந்திற் ெறாண்புனல். 219
      
739   காெறா டர்ந்திழி கலங்கு கட்புனல்
      ஆறு ேபாலிய அகலம் தன்வழச்
      ேசறல் ேமயது ெசறிவுற் றணீ்டிேய
      ேவெறார் ேவைலேபால் ேவைல புக்கேத. 220
      
740  முக்கண் நாயகன் முனிவு தன்னிைடப்
      புக்க காைலயிற் புனல்வ றந்திடு
      ைமக்க ருங்கடல் வறுைம நீங்கிற்றால்
      மிக்க நான்முகன் விழியின் நீ னால். 221
      
741   பதுமன் அவ்வழிப் படர்ம யிர்த்ெதாைக
      மதைல ைகயினும் மரபின் நீக்கிேய
      கதுெம னப்பல கரங்க ளாெலடுத்
      துததி தன்ைகயில் உயிர்த்து நீட்டினான். 222
      

742   நீட்டி ேயா ைற நிைனந்து நீயிது
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      ேகட்டி ெயான்றியாங் கிளத்து ேவாம்இவன்
      ஏட்டு லாயேதன் இதழி ெசன்னியிற்
      சூட்டும் எம்பிரான் முனிவில் ேதான்றினான். 223
      
743   கருதி டான்ஒரு கடவுள் தன்ைனயும்
      வரமும் ேவண்டலன் ஏது மற்றிவன்
      ஒருவ ராலுமீ றுற்றி டானேரா
      பரமன் சீற்றேம யான பான்ைமயால். 224
      
744   ேதவர் ேதவர்ேகான் திைசயிேனார் ெவரீஇப்
      ேபாவ ேரெயனில் ெபாருகிற் பாெரவர்
      நீவி ேரனுமுன் நிற்றல் அஞ்சுவரீ்
      ஏவ ேரஇவன் எதிர்நிற் பார்கேள. 225
      
745   ஆயுந் ெதான்ெனறி அமரர் யாவரும்
      ஈயுஞ் சாபம்வந் திவைன ேநருேமா
      காயுந் திண்டிறற் கடவுட் டன்ைமேசர்
      தீயுந் தீயுநின் சிறுவன் ெவம்ைமயால். 226
      
746   நானும் அஞ்சுவன் நளிைன காவலன்
      தானும் அஞ்சுவன் தவறில் ேவள்விெசய்
      ேகானும் அஞ்சும்ெவங் கூற்றும் அஞ்சுமவ்
      வானும் அஞ்சும்இம் மண்ணும் அஞ்சுேம.
      (219. தூங்கல் - ெதாங்குதல். ஆர்த்தி - துன்பம்.
      220. அகலம் - மார்பு.
      222. உததி - கடல்; வருணன். 224. மற்று - அைச.
      227. நளிைன - திருமகள்.) 227
      
747   பாச னங்கேள பரவ ஞாலேமல்
      ேதசில் ெவய்யேகால் ெசலுத்தி யாங்கவர்
      ஆசி ெசய்யநீ டரசு ெசய்வனால்
      ஈசன் அன்றியார் இவைன வடீ்டுவார். ௨௨௮ 228
      
748   என்னு மாத்திரத் திவன்த னக்குநீ
      நன்ன லந்திகழ் நாமம் ஒன்றிைனப்
      பன்னு ெகன்னநீ ப த்த லால்இவன்
      தன்ன ெதாண்ெபயர் சலந்த ரன்எனா. 229
      
749   ேப ட் ெடால்ைலயில் பிரமன் தானுைற
      ஊ ற் ேபாயினான் உததி பற்பகல்
      சீ ற் ேபாற்றலுஞ் சிறுவன் காைளயாய்ப்
      பா ற் ேசர்ந்தனன் அவுணர் பாற்பட. 230
      

750   ெசன்று பா ைடத் திைசகள் யாைவயும்
      ெவன்று வாசவன் விண்ணு ேளார்நிதிக்
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      குன்று ேசர்தரக் ெகாடுைம ெசய்தனன்
      துன்று கின்றெதால் லவுணர் சூழேவ. 231
      
751   ெபான்ென டுங்கி  தனிற்புத் ேதளிரு
      மன்னும் ைவகலும் வான நாெடலாந்
      தன்ைன ேந லான் தான வர்க்ெகலாம்
      நன்ன யப்ெபாடு நல்கி னானேரா. 232
      
752   வச்சி ரப்பைட மன்னன் ெபான்னகர்
      நச்சும் வண்ணேமார் நகரஞ் ெசய்ெகன
      அச்ச லந்தரன் அருளத் தானவர்
      அச்சன் அவ்வழி ச�திது நல்கினான். 233
      
753   பாந்தள் மீமிைச ப க்கு ேநமிசா
      லாந்த ரம்ெமன அைறய நின்றேதார்
      ஏந்தல் மாநக ைடயில் தானவர்
      ேவந்தர் ேபாற்றிட அரசில் ேமயினான். 234
      
754   கால ேநமியாம் அவுணன் கன்னிைக
      ேவைல ேநர்விழி விருந்ைத ெயன்பவள்
      ேகால நாடிேய குரவன் கூறிட
      ஏல ேவமணந் தின்பம் எய்தினான்.
      (228. பாசனங்கள் - அசுர ப வாரங்கள். வடீ்டுவார் - ெகால்லுேவார்.
      229. சலத்தரன் - கடலால் வளர்க்கப்பட்டவன். சலம் - கடல்.
      தரம் - த த்தல்; ஆகேவ கடலால் தாங்கப்பட்டவன் சலந்தரன் என்பதாம்.
      233. நச்சும் - விரும்பும். தானவர் தச்சன் - அசுர தச்சன்; கம்மியன்.
      234. ேநமி - பூமி. சாலாந்தரம் - காலாந்தரபு ; இது சலந்தராசுரன் நகரம்.
      235. விருந்ைத - இவள் கற்பிலும் அழகிலும் அறிவிலும் சிறந்தவள்;
      காலேநம என்னும் அசுரன் மகள்; விருந்ைதையப் 
      பிருந்ைத எனவும் கூறுவர்.) 235
      
755   பா ல் அவ்வழிப் பன்ென டும்பகல்
      சீ ன் ைவகினான் ேதவர் யாவரும்
      ேமரு வுற்றனர் அவைர ேமவியாம்
      ேபார்ெசய் ேவாெமனப் புகன்று ேபாயினான். 236
     
756   துங்க வரீர்கள் ெதாழுச லந்தரன்
      அங்கண் ேமவலும் அமரர் ெவய்யவன்
      இங்கும் வந்தனன் என்ெசய் ேவாெமனார்
      சிங்கங் கண்டேதார் க யின் ேதம்பினார். 237
      

757   ேதம்பு கின்றவர் ெசய்வ ேதார்சிலார்
      பாம்ப ைணத்துயில் பவைன உன்னிேய
      ஓம்பு ெகன்றலும் உவண மீமிைச
      ஏம்ப ேலாடும்வந் திைமப்பில் எய்தினான். 238
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758   வருச லந்தரன் மாறு ெகாண்ெடழ
      இருப தாயிரம் யாண்டு பல்பைட
      உ ய மாையெகாண் டுருத்ெத ழுந்துமால்
      ெபாருதும் ெவன்றிலன் புகழ்ந்து ேபாயினான். 239
      
759   ெகாண்டல் ேமனியன் ெகாடியன் தன்ெனாடு
      மண்டு ேபா ைட மைலயும் ேவைலயில்
      அண்டர் வாசவன் அஞ்சி ஆலமார்
      கண்டன் ேமவிய கயிைல எய்தினார். 240
      
760  ேவறு
      அற்றா கின்ற ேவைலயின் ேவைல அருள்ைமந்தன்
      பற்றார் தம்ைம நாடினன் யாண்டும் பார்க்கின்றான்
      கற்றார் ஏத்துங் கண்ணுதல் ேமய கயிலாயத்
      துற்றார் ெகால்ெலன் றுன்னி ெவகுண்டான் ஊர்ேபாந்தான். 241
      
761   தூண்டா ஒற்றால் ெபற்றிடு ேசைனத் ெதாைகேயாடு
      மீண்டா நிற்பான் ெதன்க கயிைலக்ெகன் ெறழும்ேவைல
      ேவண்டாம் ேவண்டாம் நித்த னுடன்ெவஞ் சமர்ெசய்யின்
      மாண்டாய் என்றாள் இல்ெலன வாழும் மதிவல்லி. 242
      
762   குலந்தனில் வந்தாள் கூறிய மாற்றங் குறிக்ெகாள்ளான்
      நலந்தரு கின்ற ெசய்விைன ஓரான் நைவபாரான்
      புலந்தரு ெசற்றம் மீக்ெகாள யாதும் ெபாைறயின்றிச்
      சலந்த ரனாம்ேப ருண்ைமய ெதன்னச் சாதித்தான். 243
      
763   ேசானா ேமகம் ேபாற்பைட மா  ெசா கின்ற
      ேசனா யூகஞ் சூழ்தர வாழித் திருைமந்தன்
      ேபானான் எங்ேகான் ெதன்க யிைலக்ேகார் புைடயாக
      வானா டுள்ேளான் ஆங்கது காணா மறுகுற்றான்.
      (237. துங்கம் - உயர்வு. 238. உவணம் - கருடன். ஏம்பல் - ஆைச.
      241. ேவைல அருள்ைமந்தன் - சலந்தராசுரன்.
      243. சலந்தரனாம் ேபர் உண்ைம - ேகாபத்ைதச் சுமந்தவன் சலந்தரன்
      என்பதாம். சலம் - ேகாபம். தரன் - சுமந்தவன்.) 244
      
764   தாண்டும் பாய்மாத் ேதாக  வரீர் தற்சூழ
      ஈண்டும் வந்தான் தீயவன் ஆவி இறும்வண்ணங்
      காண்டும் என்னா வாசவன் வாேனார் கணேமாடும்
      ேவண்டும் ெவௗ�ளிக் குன்றுறு ேகாயில் ேமவுற்றான். 245
      
765   ேவறு
      முந்திய வாயிலின் முைறபு ந்திடு
      நந்திைய வணங்கியுள் நடுக்கஞ் ெசப்பலும்
      அந்தமில் பண்ணவன் அருைள நாடிேய
      உந்திட இந்திரன் உைறயுள் ேபாயினான். 246
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766   குணங்களின் ேமற்படு குழகன் மால்வைர
      அணங்ெகாடு வறீ்றிருந் தருளும் எல்ைலேபாய்
      வணங்கினன் ெதாழுதனன் வலிய துன்பினால்
      உணங்குதன் மனக்குைற உைரத்தல் ேமயினான். 247
      
767   நிலந்தைன வைளந்த முந்நீ ல் வந்தவன்
      சலந்தரன் எனும்ெபயர்த் தறுகட் டானவன்
      மைலந்ெதைம ெவன்றிட மாசுற் ேறாடிேனன்
      நலந்தரு நின்றெபான் னாடு நீத்தனன். 248
      
768   ெவந்துயர் எய்திேய ேமரு வின்புைட
      உய்ந்தனன் யாெனன ஔ�த்து ேமவினன்
      அந்தவண் ணத்ைதயும் அறிகுற் றாங்கவன்
      வந்தனன் அவ்வழி மாைல உன்னிேனன். 249
      
769   மாலும்வந் தணுகிேய மைலந்து ேதாற்றிடா
      ேமலுமங் கவன்தைன வியந்து ேபாயினான்
      நீலகண் டத்தேன நினது மால்வைர
      ஏலவந் துற்றனன் இதுவுங் ேகட்டனன். 250
      
770   ஈங்கும்வந் துற்றன னியாவ துன்னிேயா
      ஆங்கது ெத கிேலன் அளியன் துன்பமுந்
      தீங்குறு சலந்தரன் திறலும் வாழ்க்ைகயும்
      நீங்குதல் உன்னுதி நிமலநீ என்றான். 251
      
771   வைரெயறி பைடயினன் மாற்றங் ேகட்டுநின்
      பருவரல் ஒழிெகனப் பகர்ந்து ேபாக்கிேய
      கருைணயின் நீர்ைமயாற் கணிச்சி வானவன்
      ஒருதனி ஆடைல உள்ளத் துன்னினான். 252
      
772   நான்றகுண் டிைகயினன் நைரெகாள் யாக்ைகயன்
      ஊன்றிய ேகாலினன் ஓைலக் ைகயினன்
      மூன்ற னல்வளர்ப் புறுமுனி வேரெயனத்
      ேதான்றினன் தனக்ெகாரு ேதாற்றம் ேவறிலான். 253
      
773   விம்மைல உற்றிடு விரதர்க் காகமுன்
      ைகம்மைல உ த்தவன் கயிைல என்றிடும்
      அம்மைல ஒருபுைட அணுகுந் தானவர்
      ெசம்மைல எதிர்ெகாடு ெசல்லல் ேமயினான். 254
      

774   இந்திரன் இைமயவர் இனத்ெதா டீண்டிேய
      வந்தைன ெசய்தனன் மைறந்து பின்வர
      அந்தணர் வடிவுெகாண் டவுணர் காவலன்
      முந்துற ெவய்திேய முதல்வன் கூறுவான். 255
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775   எங்குைள யாைரநீ எவைர நாடிேய
      இங்குறு கின்றைன இயம்பு வாெயன
      அங்கணன் ெமாழிதலும் அந்தண் ேவதிய
      சங்ைகய தில்வைக சாற்றக்ேகள் என்றான். 256
      
776   நிலந்தனில் உற்றுேளன் ேநமி காதலன்
      சலந்தரன் என்பவன் தமியன் வானவர்
      உைலந்திட நுதல்விழி ஒருவன் தன்னுடன்
      மைலந்திட வந்தனன் வல்ைலயணீ் ெடன்றான். 257
      
777   அவ்வுைர வினவிேய அண்ணல் எண்ணமுஞ்
      ெசவ்விது ெசவ்விது தீதுண் ேடாெவனா
      எவ்வமில் புகழ்ச்சிேபால் இகழ்ந்து காட்டிடா
      நவ்வியங் ைகத்தலன் நைகத்துச் ெசப்புவான். 258
      
778   கயிைலயங் கி யுைற கண்ணு தற்பிரான்
      அயலுற இருப்பன்யான் அவெனா ேடயமர்
      முயலுறு கிற்றிேயல் முடிதி உய்ந்திடுஞ்
      ெசயலிைன நிைனத்திேயற் ெசல்கமீண் ெடன்றான். 259
      
779   பண்ணவன் இைனயன பகர்தல் ேகட்டலும்
      எண்ணமில் சலந்தரன் எ யிற் சீறிேய
      கண்ணழல் கதுவுறக் காயம் ேவா�ெவழத்
      துண்ெணன உயிர்த்திைவ ெசாற்றல் ேமயினான்.
      (253. நான்ற - ெதாங்குகின்ற. ஓைல - ஓைலக்குைட.
      மூன்று அனல் - மூவைக அக்கினி.
      254. ைகம்மைல - யாைன. தானவர் ெசம்மல் - சலந்தரன்.
      257. ேநமிகாதலன் - வருணன் மகன்.
      258. எவ்வம் - குற்றம். நவ்வி - மான்.
      260. பண்ணவன் - அந்தண வடிவுெகாண்ட சிவன்.) 260
      
780   சிறியவன் ேபாெலைனச் ௧சிந்தித் தீ யான்
      ெபறுவேதார் சயெமலாம் ேபசி யாவெதன்
      இைறவைர யணீ்டுநின் ெறனது வன்ைமைய
      அறிகுதிர் அறிகுதிர் அந்தணரீ் என்றான்.
      (பா-ம் ௧ - சிந்திப்பீ யான்.) 261
      
781   என்றிைவ சலந்தரன் இைசப்ப யாமுமுன்
      வன்றிறல் காணிய வந்த னம்ெமனாத்
      தன்திரு வடியினால் தரணி யின்மிைச
      ஒன்ெறாரு திகி ைய ஒல்ைல கீறினான். 262
      
782  ஆங்கது திகி ெயான் றாக அந்தணன்
      ஈங்கிது ெசன்னியில் ஏற்றி வன்ைமயால்
      தங்குதல் வல்ைலேயா என்று சாற்றலும்
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      தீங்குறு சலந்தரன் இைனய ெசப்புவான். 263
      

783   புங்கவர் யாைரயும் புறங்கண் ேடன்வரு
      கங்ைகைய அைடத்தனன் கார்ெகாள் ேவைலயில்
      அங்கிைய அவித்தனன் அ ைய ெவன்றனன்
      இங்கிது தாங்குவ த ய ேதாெவனா. 264
      
784   புரத்தழல் ெகாளுவிேயான் ெபாறித்த ேநமிையக்
      கரத்திைட எடுத்தனன் கனங்ெகாண் ெடய்தலின்
      உரத்திைடப் புயத்திைட உயிர்த்துத் தாங்கிேய
      சிரத்திைட ைவத்தனன் ேதவர் ஆர்க்கேவ. 265
      
785   ெசழுஞ்சுடர்ப் பா�திையச் ெசன்னி ேகாடலால்
      ஒழிந்திடு சலந்தரன் உச்சி ேயமுதற்
      கிழிந்தது முழுதுடல் கிளர்ந்து ேசா நீர்
      இழிந்தது புவிதனில்இழுெமன் ஓைசயால். 266
      
786   ப தியங் கடவுள்அப் பதகன் தன்னுடல்
      இருபிள வாக்கிேய இைறவன் தன்னிைட
      உருவுெகாண் டுற்றதிவ் வுலகம் யாைவயுங்
      குருதியம் ெபருங்கடல் வைளந்து ெகாண்டேத. 267
      
787   பாதல நிரயமாம் பாழி யூடுநீ
      ேபாெதன எருைவநீர் ேபாந்த தாயிைட
      ஆதியங் கடவுள்அவ் வவுணன் ேசைனையக்
      காதினன் விழிெபாழி கனலின் தாைனயால். 268
      
788   பரந்திடும் அவுணர்தம் பகுதி வடீ்டிேய
      கரந்தெதால் வடிவிைனக் காட்டி நிற்றலும்
      புரந்தரன் முதலிேனார் வணங்கிப் ேபாற்றிஎம்
      அரந்ைதைய அகற்றிைன ஐயநீ என்றார். 269
      
789   முன்புறு புரந்தரன் முதலி ேனார்க்ெகலாம்
      இன்புறு ெதால்லர சியற்ற நல்கிேய
      அன்புடன் விைடெகாடுத் தமல நாயகன்
      ெதன்ெபருங் கயிைலேமற் ேசர்ந்து ைவகினான்.
      (262. தரணி - பூமி. திகி  - சக்கரம். 265. ெபாறித்த - உண்டாக்கிய.
      ேநமி - சக்கரப்பைட.  267. ப தி அம் கடவுள் - சக்கரமாகிய 
      ெதய்வம். பதகன் - கீழ் மகன்; சலந்தரன். 268. பாழி - இடம். 
      எருைவ நீர் - இரத்தம். காதனன் - அழித்தனன். 
      கனலின் தாைன - தீப்ெபாறியாகிய ேசைன.) 270
      

790   ஆவிைய இழந்திடும் அவுணர் காவலன்
      ேதவிைய விரும்பிேய திருவின் நாயகன்
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      மாவிர தியெரன மற்ற வன்மைனக்
      காவி னுள்இருந் தனன்ைக தவத்தினான். 271
      
791   இருந்திடும் எல்ைலயில் ஏமக் கற்புைட
      விருந்ைதஎன் றிடும்அவள் ேவந்தன் ெசய்ைகையத்
      ெத ந்திலள் ஆற்றவுஞ் சிந்ைத ெநாந்துெமய்
      வருந்தினள் உய்ந்திடும் வண்ணங் காண்கிலாள். 272
      
792   ப தலுற் றிரங்கினள் பைதத்துச் ேசார்ந்தனள்
      ஒருதனித் திருக்கிலள் உைரயும் ஆடலள்
      தி தலுற் றுலவினள் ேசய்வ ேதார்கிலள்
      இருதைலக் ெகாள்ளியின் எறும்பு ேபான்றுவாள். 273
      
793   கல்வைர ேயந்திய காைள ையப்புணர்
      ெதால்வைர ஊழினால் துன்பம் நீங்கலா
      ெமல்வைர அன்னேதாள் விருந்ைத ேமவினாள்
      இல்வைர இகந்திடா ஏமக் காவினுள். 274
      
794   மடவரல் வருதலும் ைவகுண் டந்தனில்
      கைடமுைற ேபாற்றிடும் இருவர் காவலர்
      அடல  ஆகிேய ஆர்த்து முன்னுற
      இடியுறும் அரவுேபால் ஏங்கி ஓடினாள். 275
      
795   மடந்ைதயங் கி தலும் மடங்க லானவர்
      ெதாடர்ந்தனர் பின்வரத் துளங்கிச் ேசாைலயின்
      இடந்தனில் முனிெயன இருந்த ெவய்யைன
      அைடந்தனள் அைடதலும் அஞ்சல்நீ என்றான். 276
      
796   என்றருள் பு தலும் இகல்ெவஞ் சீயமாய்ப்
      பின்ெறாடர் காவலர் ெபயர்வுற் ேறாடினார்
      நின்றவள் இருந்தவன் நிைலைம ேநாக்கிேய
      நன்றிவன் இயல்ெபன நவில்வ தாயினாள். 277
      
797   எந்ைதெயம் ெபருமேகள் எனது காதலன்
      அந்தமில் ஈசன்ேமல் அமருக் ேககினான்
      வந்திலன் இன்னமும் மாய்வுற் றான்ெகாேலா
      உய்துள ேனெகாேலா உைரத்திநீ என்றாள்.
      (271. திருவின்நாயகன் - திருமால். மாவிரதியர் - சிவமூர்த்திைய 
      எண்ணித் தவம் இயற்றும் ஒரு தவசி.
      272. ஏமம் - இன்பவடிவு. 274. கல்வைர - ேகாவர்த்தனகி . 
      ேமல்வைர அன்ன - ெமல்லிய மூங்கிைலப் ேபான்ற.
      275. கைடமுைற - வாயில். காவலர் இருவர் - துவார பாலகர். 
      அ  - சிங்கம். 276. இ தல் - ஓடுதல். மடங்கல் - சிங்கம். 
      ெவய்யைன - இங்குத் திருமாைல. ௨௭௭. சீயம் - சிங்கம். 
      காவலர் - துவார பாலகர்கள். 278. எனது காதலன் - என்னுைடய 
      கணவன்; கலந்தராசுரன். ெகால் - ஐயப்ெபாருள்.) 278
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798   இரங்கினள் இவ்வைக இைசப்ப மாதவன்
      வரங்ெகழு தாைனயின் மன்னர் மாையயால்
      குரங்ெகன ஈருருக் ெகாண்டு ெகாம்ெமன
      உரங்கிளர் சலந்தரன் உடல்ெகாண் ேடய்தினார். 279
      
799  இருபிள வாம்அவ னியாக்ைக ெகாண்டுெசன்
      ற ைவமுன் இட்டனர் அதைனக் காண்டலும்
      ெவருவினள் பைதத்தனள் வழீ்ந்த ரற்றினாள்
      ஒருவினள் உயிெரன உணர்வு நீங்கினாள். 280
      
800  வருந்தைல வருந்தைல மங்ைக நீெயனாக்
      கரந்தைன ஓச்சிேய காதல் நீர்ைமயால்
      இருந்தவன் எழுப்பலும் எழுந்து ேதறிேய
      விருந்ைதைக ெதாழுதிைவ விளம்பல் ேமயினாள். 281
      
801   நின்னிகர் மாதவர் நிலத்தின் இல்ைலயால்
      என்னுயிர் கார்திேயல் எனது நாயகன்
      ெபான்னுைட லந்தைனப் ெபாருந்தி அவ்வுயிர்
      தன்ைனயும் அைமத்தைன தருதிநீ என்றாள். 282
      
802   ஆயது காைலயில் அவுணன் யாக்ைகைய
      ஏெயன ஒன்றுமா றியற்றி மாதவன்
      மாயம தாகிேய மைறந்து மற்றவன்
      காயம திைடதனில் கலந்து ைவகினான். 283
      
803   புல்லிய குரங்ெகனப் புகுந்த கள்வரும்
      ஒல்ைலயின் மைறந்தனர் உயர்ச லந்தரன்
      ெதால்லுடல் புகுந்த  துண்ெணன் ேறெயழ
      ெமல்லியல் கண்டனள் வியந்து துள்ளினாள். 284
      
804   உய்ந்தனன் கணவெனன் றுளத்தில் உன்னிேய
      ெவந்துயர் அகன்றனள் விருந்ைத என்பவள்
      வந்தைன ேபலுெமன் மகிண நீெயனா
      அந்தமில் உவைகயால் அவைனப் புல்லினாள். 285
     
805   புல்லிய விருந்ைதையப் புணர்ந்து மாயவன்
      எல்லியும் பகலுேமார் இைறயும் நீங்கலான்
      அல்லியந் ேதனுகர் அளிையப் ேபால்அவண்
      ெமல்லிதழ் அமுதேம மிைசந்து ேமவினன். 286
      
806   காய்கதிர் நுைழவுறாக் கடிெமன் காவினுள்
      ேமயினன் பலபகல் ேவளின் நூல்வழி
      ஆயேதார் ைவகலின் அரன தாைணயால்
      மாயம தயர்த்தனன் மலர்க்கண் துஞ்சினான்.
      (279. தாைனயின் மன்னவர் - ேசைனக்காவலர். 
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      280. அ ைவ - பிருந்ைத. 284. புல்லிய - இழிந்த. 
      துள்ளுதல் - மகிழ்ச்சி மிகுதியால் குதித்தாடுதல்.
      286. புல்லிய - தழுவிய. எல்லியும் - இரவும். 
      287. கதிர் - சூ ய ெவளிச்சம். கடி - அச்சம். 
      ேவளின் நூல் - மன்மதாகமம். மாயமது அயர்த்தனன் - (தான்ெகாண்ட) 
      மாையமறந்து; முற்ெறச்சம். துஞ்சினான் - தூங்கினான்.) 287
      
807   துஞ்சிய ேவைலயில் துைணவி யாகிய
      பஞ்சினின் ெமல்லடிப் பாைவ பார்த்திவன்
      வஞ்சகன் வஞ்சகன் மாய ேனெயனா
      அஞ்சினள் ெநஞ்சகம் அழன்று நீங்கிளாள். 288
      
808   அருந்ததி அன்னகற் பழிந்த தன்ைமயால்
      வருந்தினள் உயிர்த்தனள் மாயம் யாைவயும்
      ெபாருந்திய தன்னுயிர்ப் ேபாத நீர்ைமயால்
      ெத ந்தனள் சீதரற் கிதைனச் ெசப்புவாள். 289
      
809   மாவலி யுைடயேதார் மடங்க லாயிேனார்
      காவல ருவர்அக் காவ லாளர்உன்
      ேமவல ராயுற ேவந்த னாகிநீ
      ஓவைல குரங்ெகாடு தி தி ஒண்புவி. 290
      
810   ெபாற்புறு கணவைனப் ேபால வந்ெதைனப்
      பற்பகல் புணர்ந்தைன பைகவர் மாையயால்
      கற்புைட மைனவிையக் கவர்ந்து ேபாகநீ
      ெசாற்படு பழியிைனச் சுமத்தியால் என்றாள். 291
      
811   இக்ெகாடு ெமாழிபுகன் ெற ைய மூட்டிேய
      புக்குயிர் துறந்தனள் புலம்பி யாங்கவள்
      அக்குறு சுடைலநீ றாடி வாடினான்
      ைமக்கடல் ேமனியன் மாலின் மூழ்கிேய. 292
      
812   ேவறு
      அத்துைண தன்னின் வாேனார் அம்புயன் கயிைல ேயகி
      நித்தைன இைறஞ்சி மாேயான் நிைலைமைய உயர்த்தும் ேபாழ்தில்
      சத்தியங் கதைனத் ேதர்ந்து தைலயளி ெசய்து தாேனார்
      வித்திைன உதவி ஈது விண்டுமுன் இடுதிர் என்றாள். 293
      
813   ஈதலும் அதைன ேவதா இருைகயால் ஏந்திச் ெசன்னி
      மீதுறக் ெகாண்டு ேபாந்து விருந்ைததன் ஈமந் தன்னில்
      தாதுறு பலியின் வித்தித் தடங்கட லமுதம் ெபயய
      மாதவன் முன்னம் ஆங்ேகார் துளவமாய் மலிந்த தன்ேற.
      (289. தன் உயிர்ப்ேபாத நீர்ைமயால் - தனது சீவேபாதத் தன்ைமயால்.
      290. மாவலி - மிக்க வலிைம. ேமவலராய் உற - பைகவராய்ப் ெபாருந்த.
      இங்குப் பைகவர் இராவணனும் கும்பகர்ணனும் ஆவர்.
      அரசன் - இ�து இராமைன உணர்த்தும்.
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      291. கற்புைடய மைனவி - இங்கு சீைதைய உயர்த்தும்.
      292. அக்கு - என்பு. சுடைலநீறு - சுடுகாட்டுச் சாம்பல். ஆடி - புரண்டு.
      293. சத்தி - உமாேதவியார். வித்து - (துளசி) விைத. 
      294. தாது - புழுதி. பலி - சாம்பல்.) 294
      
814   தண்டுள வான தாங்ேகார் ைகயலாய் நின்ற காைலக்
      கண்டனன் தருவின் ேகள்வன் கனலிைடப் புகுந்தாள் மீது
      ெகாண்டிடு காதல் நீங்கி அவள்வயிற் கூட்டம் ெவ�க
      அண்டரும் அயனும் மாலுக் கருங்கவடி இயற்றி ஈந்தார். 295
      
815   கடியுறு துளவம் என்னுங் கன்னிையக் ெகாண்டு கஞ்சக்
      ெகாடியுறு தைகைமத் தான ேகாநகர் குறுகி ேவேறார்
      படியுறு ெபற்றித் தல்லாப் பல்ெபரும் ேபாகம் ஆற்றி
      முடியுறு கூட்டு மாக முடித்தனன் முள க் கண்ணன். 296
      
816   அவன்சலந் தரைன வடீ்டும் ஆழிைய வாங்கப் பன்னாள்
      சிவன்கழல் வழபட் ேடார்நாள் ெசங்கேண மலராச் சாத்த
      உவந்தனன் விைடேமல் ேதான்றி அப்பைட உதவப் ெபற்று
      நிவந்தனன் அதனால் ைவயம் ேநமியான் என்ப மாேதா. 297
      
817   ேவறு
      ேபாற்ற லார்தம் புரமடு புங்கவன்
      ேவற்று ருக்ெகாள் வியனருட் டன்ைமையச்
      சாற்றி னாம்இனித் தன்னிகர் இல்லேதார்
      ஏற்றின் ேமல்வருந் தன்ைம இயம்புவாம். 298
      
818   இன்ன நான்குகத் ெதல்ைல இராயிரம்
      மன்னு கின்றெதார் ைவகல்அவ் ைவகல்தான்
      துன்னு முப்பது ெதாக்கெதார் திங்களா
      அன்ன தாறிரண் டால்வரும் ஆண்டேரா. 299
      
819   ஆண்டு நூறுெசன் றால்அயற் காயுவும்
      மாண்டு ேபாமது மாற்ெகாரு ைவகலாம்
      ஈண்டு நூல்கெள லாமிைவ கூறுமால்
      காண்டி யாலிைவ கற்றுணர் ேபைதநீ. 300
      
820  ஆய தன்ைமயில் அச்சுதற் காயுவும்
      மாயும் எல்ைலயின் மன்னுயிர் யாைவயுந்
      ேதயும் அண்டஞ் சிைதந்திடும் எங்கணும்
      பாயி ருங்கன ேலபரந் துண்ணுமால். 301
      

821   ஆன காைல அகிலமும் ஈமமாய்த்
      தூந லங்ெகாடு ேதான்றுமச் சூழலில்
      தானு லாவித் தனிநடஞ் ெசய்திடு
      ஞான நாயக னாயகி காணேவ. 302

54



      
822   ெபருகு ேதயுப் பிரளயம் அன்னதில்
      தருமம் யாவினுக் குந்தனித் ெதய்வதம்
      ெவருவி யாமிவண் வடீுது ேமலினிப்
      பு வ ேதெனப் புந்தியிற் சூழ்ந்தேத.
      (295. கூட்டம் - ேசர்க்ைக. அருங்கடி - அ ய திருமணம்.
      297. அவன் - இங்குத் திருமால். நிவந்தனன் - உயர்ந்தனன்.
      298. ஏறு - இடபம்.
      299. உகம் - யுகம். இன்ன - (பிரமனுக்கு) இத்தன்ைமயான.
      303. ேதயுப்பிரளயம் - அக்கினிப் பிரளயம்; இதில் தருமத் ெதய்வம் மட்டும்
      அழியாது என்பது நூற்றுணிபு. தருமம் யாவினுக்கும் தனித்ெதய்வதம் -
      எல்ேலார்க்கும் ெபாதுவான தருமத்ெதய்வம்.) 303
      
823   ஆறு லாஞ்சைட அண்ணைலச் ேசர்வேனல்
      ஈறிலா ெசன்றும் உற்றிடு ேவெனனாத்
      ேதறி ேயஅறத் ெதய்வதஞ் ெசங்கணான்
      ஏற தாெயா ெரழிலுருக் ெகாண்டேத. 304
      
824   ஏற்றின் ேமனிெகாண் டீசன்முன் ஏகிேய
      ேபாற்றி யானின்று ெபான்றிடுந் தன்ைமைய
      மாற்றி யாற்றல் வழங்கிநிற் கூர்தியாம்
      ேபற்ைற எற்குப் பிரானருள் என்னேவ. 305
      
825   ேவறு
      இறத்தைல இன்ைமயும் யான மாய்த்தைனப்
      ெபாறுத்திடுந் தன்ைமயும் ெபாருவில் வன்ைமயும்
      உைறத்திடும் அன்பும்வா லுணர்வும் நல்கிேய
      அறத்தனிக் கடவுளுக் கண்ணல் கூறுவான். 306
      
826   முதலயல் இைடகைட ெமாழிய நின்றிடுஞ்
      சதுர்வித யுகந்தனில் தருமத் தின்திறம்
      இதுெவன நான்குமூன் றிரண்ெடான் றாகிய
      பதமுைற யூன்றிேய படியிற் ேசறிேமல். 307
      
827   ஈங்குன திடந்தனில் யாெமக் காலமும்
      நீங்கலம் இருந்தனம் நீயும் வந்துநம்
      பாங்க ன் அைடந்தைன ப ெவா டூர்தியாய்த்
      தாங்குதி யா னுந் தைலைம ெபற்றுளாய். 308
      
828   எண்ணுநந் ெதாண்டர்கள் இயற்று பாவமும்
      புண்ணிய மாநைமப் புறக்க ணித்துளார்
      பண்ணிய அறெமலாம் பாவ மாகுமால்
      திண்ணமீ தருமைற தானுஞ் ெசப்புேம. 309
      
829   ைமதவிர் அடியர்ெசய் பவமு மற்றுளார்
      ெசய்திடு தருமமுந் தி ப தாகிேய
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      எய்திடு கின்ற தியாம்உன் றன்னிைட
      ெமய்திகழ் உயிெரன ேமவும் பான்ைமயால். 310
      
830   நின்னிைட யாமுேளாம் நீயும் ஊர்தியாய்
      மன்னுதி எமதுபால் மற்றி தல்லைத
      இன்னுேமார் வடிவு ெகாண் ெடம்ைமப் ேபாற்றுதி
      அன்னதும் உணர்ெகன அருளிச் ெசய்தேரா.
      (306. யானம் - வாகனம். 307. சதுர்வித யுகம் - கிேரத திேரத துவாபர
      கலி என்னும் நான்கு வைக யுகங்கள். பதம் - கால். ேசறி - ெசல்வாய்.
      309. புறக்கணித்துளார் - அலட்சியம் ெசய்தவர்கள்.
      311. இன்னுேமார் வடிவு - மானுட வடிவு.) 311
      
831   ேவறு
      கூர்ந்த சூலக் ெகாடும்பைட வானவன்
      சார்ந்து ேபாற்றுந் தருமக் கடவுைள
      ஊர்ந்தி டுந்தனி யூர்திய தாகிேய
      ேசர்ந்தி டும்படி சீரருள் ெசய்தனன். 312
      
832   அந்த நாண்முத லாதிப் பிரான் றைனச்
      சிந்ைத ேமல்ெகாண்ட சீருைட யன்பர்முன்
      நந்தி யாகும் நலம்ெபறும் ஊர்திேமல்
      வந்து ேதான்றும் வரம்பு  பான்ைமயால். 313
      
833   சாற்றும் அவ்விைடக் ேகதைனத் தாங்குேபர்
      ஆற்றல் ஈந்த ெசயலறிந் தல்லேவா
      மாற்ற லார்புரஞ் ெசற்றுழி மாயவன்
      ஏற்றின் ேமனிெகாண் ெடந்ைதையத் தாங்கினான். 314
      
834   ஆத லால்அரன் அவ்விைட யூர்ந்திடல்
      ஏத ேமாவன் றிதுநிற்க ெதண்டிைர
      மீது ேதான்றும் விடத்ைதயுண் டாெனன
      ஓதி னாய்அதன் உண்ைமையக் ேகட்டிநீ. 315
     
835   ேவறு
      நிருதர் தம்முடன் அவுணரும் அமரரும் ேநர்ந்து
      திருகு ெவஞ்சினத் ெதாருபகல் முந்துேபார் ெசய்ய
      இருதி ரத்தினும் பற்பலர் வல்ைலயில இறப்ப
      ெவருவி யன்னது கண்டனர் அம ைன விடுத்தார். 316
      
836   ேமைல வானவர் அவுணர்தங் ேகாெவாடு விரவிக்
      கால ெமண்ணில இருந்துேபார் ெசய்வது கருதி
      நாலு மாமுகத் திைறயவன் பதத்திைன நணுகிச்
      சீல ேமாடவன் தாள்மலர் பணிந்துைர ெசய்வார். 317
      
837   ஒல்கு மாயுைள உைடயேரம் பற்பகல் உஞற்று
      மல்கு ேபரமர் இயற்றுவான் பாற்கடல் மதியா
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      அல்க லின்றிய அமிர்திைன வாங்கிேய அடிேகள்
      நல்கு வாெயமக் ெகன்றலும் அயன்இைவ நவில்வான். 318
      
838   ஆதி மாயவற் கிச்ெசயல் ெமாழிகுவம் அவேன
      ஓத ேவைலையக் கைடந்தமு தளித்திடும் உண்டால்
      சாதல் வல்ைலயில் வந்திடா ெதன்றயன் சாற்றிப்
      ேபாது நாெமன அவெராடும் பாற்கடல் புகுந்தான். 319
      
839   நனந்த ைலப்படு பயங்ெகழு ெதண்டிைர நடுவண்
      அனந்தன் மீமிைசச் துயிலுறும் மூர்த்திைய அணுகி
      மனந்த வாதேபர் அன்ெபாடு நான்முகன் வழுத்த
      நிைனந்து கண்விழித் ெதாய்ெயன எழுந்தனன் ெநடிேயான். 320
      
840   நீவிர் இவ்விைட வந்தவா ெறன்ெனன ெநடிேயான்
      பூவின் ேமல்வரு பண்ணவன் அவுணர்கள் ெபாருவில்
      ேதவர் ேவந்தர்கள் ேவண்டிய குைறயிைனச் ெசப்ப
      ஆவ ெதன்றதற் கிையந்தனன் அளித்திடும் அருளால்.
      (314. ெசற்றுழி - அழித்தேபாது. ஏற்றின் ேமனி - இடபவடிவம்.
      316. நிருதர் - இராக்கதர். அவுணர் - அசுரர்.
      320. நல் + நந்து + அைலப்படு - நனந்தைலப்படு. நந்து - சங்கு.
      பயம் - பால்.) 321
     
841   அருள்பு ந்ெதழு மாயவன் மந்தரம் அதைன
      உருள்பு ந்திடு மத்ெதன நிறுவிேய உடலாம்
      ெபாருள்பு ந்திடும் மதியிைன மதைலயாப் பு யா
      இருள்பு ந்தவா சுகிதைன நாெணன யாத்தான். 322
      
842   ஒருபு றத்தினில் அமரர்கள் ஒருபுறத் தவுணர்
      இருபு றத்தினும் ஈர்த்திட நல்கியிப் புவிசூழ்
      தருபு றக்கி  யைனயமத் தடிமுடி தன்ெமய்
      வருபு றத்தினுங் கரத்தினும் ப த்தனன் மாேலான். 323
      
843   ஆன தன்ைமயின் மாயவன் ப த்துழி அமரர்
      ேகானும் வானவர் யாவரும் அவுணருங் ேகாமான்
      தானும் வாசுகி பற்றிேய வலியுறுந் தகவால்
      வானி லாவுமிழ் பாற்கடல் மறுகிட மதித்தார். 324
      
844   மதித்த ேவைலயவ் ேவைலயி னுைடந்ெதன வாய்விட்
      டதிர்த்த ேதவரும் உைலந்தனர் குைலந்தன அகிலம்
      கதித்த ேமருவுஞ் சலித்தன ஒலித்தன க கள்
      பைதத்து ெவய்துயிர்த் ெதாடுங்கின நடுங்கின பணிேய. 325
      
845   உைடந்து ேபாவது ெகால்ெலன அமரர்கள் ஒருங்ேக
      ெதாடர்ந்து தம்ெபரு வலிெகாேட மந்தரஞ் சுழலக்
      கைடந்து ேவைலையக் கலக்குறி ஈர்த்திங் கயிறாய்
      அைடந்த வாசுகி ெபாறுக்கலா தயர்ந்தைத அன்ேற. 326
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846   ஊன்று ேபதுற ெவய்திேய யாற்றெவய் துயிர்த்துத்
      ேதான்று ெவஞ்சினங் ெகாண்டுெமய் பைதத்துநாத் துடிப்ப
      ஆன்ற ஆயிரம் வாய்ெதாறும் ஆலகா லத்ைதக்
      கான்ற தத்துைண அளக்கரும் உமிழ்ந்தது கடுேவ. 327
      
847   ஈற்றுக் ேகாடியின் எழுமுகிற் ேகாடியின் இருண்டு
      கூற்றுக் ேகாடியின் மறங்ெகாடு திைசெதாறுங் குலவுங்
      காற்றுக் ேகாடியின் விைரவினால் வடைவயங் கடுந்தீ
      நூற்றுக் ேகாடியிற் பரந்ததவ் விடெமலாம் ெநாய்தின். 328
      
848   ஓட லுற்ெறழுந் தவ்விடஞ் சூழ்தலும் உைலயா
      ஓட லுற்றனர் தானவர் உம்பரா யுள்ேளார்
      ஓட லுற்றனர் முனிவரர் ஓடலுற் றனரால்
      ஓட லுற்றனர் உலெகலாம் பைடத்திடும் உரேவார்.
      (322. மதைல - தூண். நாண் - கயிறு. 323. புறக்கி  - சக்கரவாளகி .
      324. ப த்துழி - தாங்கியவுடேன. மறுகிட - கலங்கும் வண்ணம்.
      325. க கள் - திக்கு யாைனகள். பணி - அட்டநாகங்கள்.
      ேவைலயின் இன் : சா ைய. 327. அளக்கர் - பாற்கடல். 
      கடு - விஷம். ௩௨௮. ஈற்றுக்ேகாடி - யுகமுடிவு.) 329
      
849   தண்டு ழாய்முடிப் பண்ணவன் இைனயேதார் தன்ைம
      கண்டு மந்தரங் காப்புவிட் டுள்ளேமற் கவற்சி
      ெகாண்டு நாமின்று ேபாற்றுதும் ஈெதனக் குறியா
      அண்ட ராதியர் ேமற்ெசலும் விடத்தின்முன் அடுத்தான். 330
      
850   ேமல்வ ருங்ெகாடு விடத்தின்முன் னுறுதலும் ெவகுண்டு
      சால அங்கது தாமைரக் கண்ணன்ேமல் தாக்கி
      மூல முள்ளேதார் வச்சிர மணிநிற முருக்கி
      நீல வண்ணேம யாக்கிய தவனும்நின் றிலனால். 331
      
851   ேகால காலமாய் உலெகலாம் அடுந்ெதாழில் ெகாண்ட
      ஆல காலமுன் நிற்கலார் அ முத லாேனார்
      மூல காலமும் இறுதியும் இன்றிேய மூவாக்
      கால காலன்வாழ் கயிைலைய அைடந்தனர் கடிதில். 332
      
852   முந்து ெவவ்விடஞ் சுடுதலால் இ ந்தவர் முக்கண்
      எந்ைத எம்ெபரு மாட்டிவாழ் கயிைலயில் எவரும்
      வந்த தற்புத நீரேதா ெவருவினால் ைமந்தர்
      தந்ைத தாயிடத் தன்றிேய யாங்ஙனஞ் சார்வார். 333
      
853   ேவறு
      ஆயவர் கயிைலயில் அமலற் காகிய
      ேகாயிலின் முதற்ெபருங் ேகாபு ரத்திைட
      நாயக நந்தியந் ேதைவ நண்ணிேய
      ேபாயெதந் துயெரனப் புகன்று ேபாற்றினார். 334
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854   ேபாற்றிய பின்னுறப் புகுந்த வாெறலாஞ்
      சாற்றினர் ேகட்டலுந் தகுவர் ேதவர்கள்
      வறீ்றுற அவண்நிறஇீ ேவதன் மாறிைசக்
      ேகாற்ெறாழிலாதைமக் ெகாண்டு ேபாயினான். 335
      
855   நைடெநறி யருள்பு  நந்தி ெயம்பிரான்
      கைடநிைல ஐந்தவாங் காப்பில் எண்டிைச
      அைடதரு மன்னைர அருளின் ேநாக்கியிவ்
      விைடதனில் உறுதிெரன் றியம்பி ேயகிேய. 336
      
856   அருள்முைற நாடிமால் அயெனன் றுள்ளேதா�
      இருவைர அமலன்முன் எய்த உய்த்தலுங்
      கருைணயங் கடல்தைனக் கண்டு ேபாற்றினார்
      பரவச மாயினார் பணிந்து பன்முைற. 337
      
857   ேபாற்றினர் நிற்றலும் புரத்ைத முன்அடும்
      ஆற்றலின் உம்பரான் உ நின் ேமனிதான்
      ேவற்றுரு வாய்இவண் ேமவிற் ெறன்ெனனச்
      சாற்றினன் யாைவயும் உணருந் தன்ைமயான்.
      (330. ேபாற்றுதும் - காப்ேபாம். 331. மூலம் - முன்னர். 
      முருக்கி - ெகடுத்து. ௩௩௨. ேகாலகாலம் - ேபெராலி. 
      மூலகாலம் - ேதாற்றம். மூவா - அழியா.
      333. ெவருவினால் - பயமுற்றால். 338. அ  - திருமாேல!.) 338
      
858   ெமய்வழி பாடுெசய் ேமைல ேயார்க்ெகலாம்
      உய்வழி பு பவன் இைனய ஓதலும்
      ைமவழி ேமனியன் மானம் உள்ளுற
      அவ்வழி இைனயன அைறதல் ேமயினான். 339
      
859   வஞ்சின அவுணர்கள் வான ேமலவர்
      ெவஞ்சின அம னில் விளிந்த ேவைலயில்
      எஞ்சலில் ஆயுவுற் றிகல்ெசய் வாெமனப்
      புஞ்செமா டயெனாடு புகறல் ேமயினார். 340
      
860   அன்னெமன் ெகாடியினன் அைனய ேராடுேபாந்
      ெதன்ெனாடு கூறினன் யாென ழுந்தேரா
      உன்னருள் ெபற்றிலன் உணர்ந்தி டாமேல
      மன்னிய அமிழ்திவண் வருதல் ேவண்டிேனன். 341
      
861   தானவர் அமரர்கள் சதுர்மு கத்தவன்
      ஏைனயர் தம்முட னியானின் ெறய்திேய
      பானிைற கடல்கைட ெபாழுதிற் பாெய
      யானது மருளுற ஆலம் ேபாந்தேத. 342
      
862   உன்றன தருள்ெபறா உண்ைம நாடிேய

59



      இன்றுல குயிெரலாம் இறக்க அவ்விடஞ்
      ெசன்றதி யாவருந் ெதருமந் ேதாடினார்
      நின்றெவன் ெமய்ையயிந் நிறம் தாக்கிற்ேற. 343
      
863   ேவற்றுரு வாக்கிெயன் ெமய்யில் தாக்கலும்
      ஆற்றலன் அகன்றனன் அைனயர் தம்ெமாேட
      ஏற்றம தானெவம் மிடர்கள் யாைவயும்
      ஆற்றுநர் யாருளர் மற்று நீயலால். 344
      
864   உன்னருள் ெபறாமல்அவ் வுததி ேசர்தலால்
      இன்னெதார் இன்னல்வந் ெதய்திற் றாதலால்
      நின்னடி அைடந்தனம் நீடு தீெயனத்
      துன்னிய ெகாடுவிடந் ெதாைலக்கச் ெசல்லுமால். 345
      
865   ஆரணம் யாைவயும் அறிந்து நாெடாணாப்
      பூரண வுைமெயாடு ெபாருந்தி இன்னதாம்
      ஏரண வுருவுெகாண் டிருக்ைக எம்ைமயாள்
      காரண மன்றிேய கருமம் யாவேதா. 346
      
866   தீெயன எழுதரு சீற்ற ெவவ்விடம்
      ஆயைத மாற்றிேய அளியர் தங்கைள
      நீயருள் பு ெகன நீல்நி றத்திகழ்
      மாயவன் உைரத்தனன் வழுத்தி நிற்கேவ.
      (340. ஆயு - ஆயுள். புஞ்சம் - கூட்டம். 346. ஏரணம் - அழகு.) 347
      
867   மாதிர இைறவரும் வானு ேளார்களும்
      நீதியில் அவுணரும் நின்ற எல்ைலயில்
      நாதைன வழுத்தலும் நம்பன் ேகட்டேரா
      ஏதிைவ அரவம்என் றியம்ப ேலாடுேம. 348
      
868   வானவர் அவுணர்கள் மாதி ரத்தவர்
      ஏைனயர் வல்லிடத் தின்னல் உற்றுளார்
      ேகாநகர்க் கைடெதாறுங் குழுமி ஏத்தினார்
      ஆனதிவ் ெவாலிெயன அயன்வி ளம்பேவ. 349
      
869   கறுத்திடும் மிடறுைடக் கடவுள் நந்திையக்
      குறிப்ெபாடு ேநாக்கிேய ெகாணர்தி யாெலனப்
      புறத்திலம் ேமலவன் ேபாந்து மற்றவர்
      திறத்துடன் உைரயுளில் ெசல்ல உய்ப்பேவ. 350
      
870   வந்தவர் யா�ரும் வணங்கி ஈசைனப்
      புந்தியில் அன்ெபாடு ேபாற்றி யாற்றவுங்
      ெநாந்தனம் விடத்தினால் ெநாய்தில் அன்னைதச்
      சிந்திைன எமக்கருள் ெசய்தி என்னேவ. 351
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871   ேவறு
      ஈெதலாங் ேகட்ட ேமேலான் இைறவிைய ேநாக்கி இன்ேனார்
      ஓதலா மாற்றம் உன்றன் உளத்தினுக் கிையவ தாேமா
      மாதுநீ புகறி ெயன்ன வந்துநின் னைடந்தார் வாேனார்
      ஆதலால் அவர்க்கு வல்ேல அருள்பு ந் திடுதி என்றாள். 352
      
872   வண்டமர் குழெலம் மன்ைன மற்றிைவ இைசத்த ேலாடும்
      அண்டரு மகிழ்ச்சி எய்தி ஆதியங் கடவுள் தன்பால்
      ெதாண்டுெசய் ெதாழுகு கின்ற சுந்தரன் தன்ைன ேநாக்கிக்
      ெகாண்டிவண் வருதி யால்அக் ெகாடுவிடந் தன்ைன என்றான். 353
      
873   என்றலும் இனிேத என்னா இைறஞ்சினன் ஏகி யாண்டுந்
      துன்றிய விடத்ைதப் பற்றிச் சுந்தரன் ெகாடுவந் துய்ப்ப
      ஒன்ெறாரு திவைல ேயேபால் ஒடுங்குற மலர்க்ைக வாங்கி
      நின்றிடும் அமரர் தம்ைம ேநாக்கிேய நிமலன் ெசால்வான். 354
      
874  காளக வுருவு ெகாண்ட கடுவிைன உண்ேகா அன்ேறல்
      நீளிைட அதனிற் ெசல்ல ெநறிப்பட எறிேகா என்னா
      வாளுறு மதிேதாய் ெசன்னி வானவன் அருள அன்னான்
      தாளுற வணங்கி நின்று சதுர்முகன் முதேலார் ெசால்வார். 355
      
875   ஐயநீ யன்றி யா வ் வனல்விட மாற்று நீரார்
      ெசய்யைகக் ெகாண்ட ஆற்றாற் சிறிெதனக் காட்டிற் றன்ேற
      ெவய்யேதார் இதைன இன்ேன விட்டைன என்னிற் பின்ைன
      உய்வேரா யாரும் இன்ேன ஒருங்குடன் முடிந்தி டாேரா.
      (348. மாதிர விைறவர் - திைசகாவலர். அரவம் - ஓைச.
      349. ேகாநகர் - (இக்)கயிைலயின். கைடெதாறும் - திருவாயில்கள் 
      ேதாறும்.  353. அண்டரும் - அைடதற்க ய. சுந்தரன் - இவர் 
      இைறவனின் அணுக்கத் ெதாண்ட ல் ஒருவர்; பின்னர் 
      பூமியில் சுந்தரமூர்த்தியாக வந்து ேதான்றியவர்.
      354. ஒரு திவைல - ஒரு துளி.
      355. காளகவுருவு - கருைம நிறம். உண்ேகா - உண்ணேவா.
      எறிேகா - எறியேவா.) 356
      
876   முடிவிலா உனக்ேக அன்ேறா முன்னுறு பாக ெமல்லாம்
      விடமேத எனினு மாக ேவண்டுதும் இதைன வல்ேல
      அடியேரம் உய்யு மாற்றால் அருந்திைன அருள்ேமா என்னக்
      கடிகமழ் இதழி ேவய்ந்ேதான் கலங்கலீர் இனிநீ ெரன்றான். ௩௫௭ 357
      
877   என்றனன் விைரவில் தன்ைக ஏந்திய விடமுட் ெகாள்ளச்
      ெசன்றது மிடற்றில் அன்ன திறத்திைன யாரும் ேநாக்கி
      இன்ெறம துயிர்நீ காத்தற் கிங்கிது சான்றாய் அங்கண்
      நின்றிட வருடி என்ேற நிமலைனப் ேபாற்றல் உற்றார். 358
      
878   ேபாற்றலும் மிடற்றில் எங்ேகான் ெபாலன்மணி அணிய ெதன்ன
      மாற்றருந் தைகைமத் தான வல்விடம் நிறுவி அன்னார்க்
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      ேகற்றநல் லருைளச் ெசய்ய யாவரும் இறந்ேத இன்று
      ேதாற்றின ராகும் என்னச் ெசால்லரு மகிழ்ச்சி ெகாண்டார். 359
      
879   மாமகிழ் சிறந்து நிற்கும் மாலயன் முதேலார் தம்ைமத்
      தூமதி மிைலச்சுஞ் ெசன்னித் ெதால்ைலேயான் அருளால் ேநாக்கிக்
      காமரு கடைல இன்னுங் கைடதிரால் அமுதுண் டாகும்
      ேபாமினரீ் இன்ேன என்னப் ேபாற்றினர் வணங்கிப் ேபானார். 360
      
880   ேபானவர் ெதான்ைம ேபாலப் புண ையக் கைடந்த காைல
      ேமனிகழ் அமிர்த ேமைன வியன்ெபாருள் பலவும் வந்த
      வானவர் தாேம ெபற்ேறார் மற்றைவ தம்ைம ஆலம்
      ஆனைத அமலன் உண்ட தவருயிர் அளித்த தன்ேற. 361
      
881   கடல்விடம் நுகர்ந்த ெதால்ைலக் கடவுள்பின் னழிக்குங் காைல
      உடலுயிர் அகிலம் யாவும் ஒடுங்கிய விடம தன்ேறா
      சுடைலய தாகும் அந்தச் சுடைலகாண் அைனய ேசாதி
      நடநவில் கின்ற எல்ைல நாடருந் தைகைமத் த�ேத. 362
      
882   அங்கதும் அன்றி எந்ைத அகிலமு முடித்த ஞான்றின்
      எங்கும்ெவள் ளிைடய தாகி ஈமமாம் அவ்வ ீமத்து
      மங்ைகயுந் தானு ேமவு மற்றிது தவேறா அன்னான்
      கங்ைகைய முடிேமற் ெகாண்ட காைதேமல் உைரத்தும் அன்ேற. 363
      
883   ஈசைன ஒருஞான் றம்ைம எழில்ெபறு கயிைலக் காவில்
      ேபசலள் ஆடல் உன்னிப் பின்வரா விழியி ரண்டுந்
      ேதசுறு கரத்தாற் ெபாத்தச் ெசறிதரு புவனம் யாவும்
      மாசிருள் பரந்த ெதல்லா உயிர்களும் வருத்தங் ெகாள்ள. 364
      
884   திங்களின் கதிரும் ஏைனத் தினகரன் ெவயிலுந் தீயின்
      ெபாங்குெசஞ் சுடரும் ஏைனப் புலவர்தங் கதிரு மற்றும்
      எங்குள ஔ�யும் மாய்வுற் றிருள்நிறம் பைடத்த மாேதா
      சங்கரன் விழியால் எல்லாச் ேசாதியுந் தைழத்த நீரால்.
      (357. அருந்திைன அருள்ேமா - அருந்தி அருள்க.
      359. ெபாலன்மணி - அழகிய நீலமணி.
      361. புண  - ேபாற் கடல். ஏைன வியன்ெபாருள் - மற்ைறய ேமலான
      காமேதனு, கற்பகத்தரு முதலிய பல ெபாருள்கள்.
      364. ஒரு ஞான்று - ஒரு தினம். ெபாத்த - மூட.) 365
       
885   தன்னிகர் பிற  லாத தற்பரன் விழியி ரண்டுங்
      கன்னிைக கமலக் ைகயாற் புைதப்பஅக் கணம ெதான்றின்
      மன்னுயிர்த் ெதாைககட் ெகல்லாம் வரம்பிலா ழி யாக
      அன்னேதார் பான்ைம ேநாக்கி அருளுவான் நிைனந்தான் அன்ேற. 366
      

886   ஓங்குதன் நுதலின் நாப்பண் ஒருதனி நாட்டம் நல்கி
      ஆங்கது ெகாண்டு நாதன் அருள்ெகாடு ேநாக்கி யாண்டும்
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      நீங்கரு நிைலைமத் தாகி நின்றேபர் இருைள மாற்றித்
      தீங்கதிர் முதலா ேனார்க்குச் சிறந்தேப ெராளிைய ஈந்தான். 367
      

887   மண்ணுறு புவனத் துள்ள மாயிருள் முழுதும் நீங்க
      உண்ணிகழ் உவைக ேமல்ெகாண் டுயிர்த்ெதாைக சிறத்த ேலாடுங்
      கண்ணுதல் இைறவன் ெசய்ைக கவு கண் டச்சம் எய்தித்
      துண்ெணன விழிகள் மூடுந் துைணக்கரம் வாங்கி னாளால். 368
      
888   சங்கரன் விழிகள் மூடுந் தனாதுைக திறக்கும் எல்ைல
      அங்குலி யைவய ீைரந்தும் அச்சத்தால் வியர்ப்புத் ேதான்ற
      மங்ைகயத் தைகைம காணூஉ மற்றைவ விதிர்ப்பப் ேபாந்து
      கங்ைகேயார் பத்தா யாண்டுங் கடல்களிற் ெசறிந்த அன்ேற. 369
      
889  ஆயிர நூறு ேகாடி அணிமுகம் பைடத்தி யாண்டும்
      பாயிரு நீத்த பரவலும் அதுகண் டஞ்சி
      மாயனும் அயனும் வாேனார் மன்னனும் பிறரும் ேபாற்றி
      மீயுயர் கயிைல நண்ணி விமலைன அைடந்து தாழ்ந்தார். 370
      
890   அடிமலர் ெதாழுேத எந்தாய் அறிகிேலாம் இதுேவார் நீத்தங்
      கடல்களும் அன்றால் யாண்டுங் கல்ெலன விைரத்தி யாரும்
      முடிவுறு திறத்தால் அண்டம் முழுவதுங் கவர்ந்த முன்னாள்
      விடெமனப் ப த்ேத ஈது விமலநீ காத்தி என்றார். 371
      
891    என்றலும் நதிகள் ேதாற்றம் இயம்பிஎவ் வுலகுஞ் சூழேபாய்
      நின்றவந் நீத்தந் தன்ைன நிைனத்தவண் அைழத்து நாதன்
      ஒன்றுதன் ேவணி ேமல்ஓர் உேராமத்தின் உம்ப ருய்ப்ப
      மன்றலங் கமலத் ேதானும் மாலுமிந் திரனுஞ் ெசால்வார். 372
      
892   ேமதினி யண்ட முற்றும் விழுங்கிய கங்ைக உன்றன்
      பாதியாள் கரத்தில் ேதான்றும் பான்ைமயால் உனது ெசன்னி
      மீதினிற் ெசறிக்கும் பண்பால் விமலமாம் அதனில் எங்கண்
      மூெதயில் நகரம் ைவகச் சிறிதருள் முதல்வ என்றார்.
      (366. புைதப்ப - மூட. 367. ஒரு தனி நாட்டம் - இங்கு ெநற்றிவிழி.
      368. துைணக்கரம் - இருகரங்கள். ௩௬௯. அங்குலி அைவ 
      ஈைரந்தும் - பத்து விரல்களிலும்.
      371. கல்ெலன - கலீெரன. 372. நீத்தம் - சலம்பிரவாகம்.
      373. ேமதினி அண்டம் - பிருதிவியண்டம். பாதியாள் - உைம. 
      விமலமாம் - ப சுத்தமானதாம்.) 373
      
893   இைறயவன் ேவணி யுள்புக் கிருந்தேதார் கங்ைக தன்னில்
      சிறுவைத வாங்கி மூவர் ெசங்ைகயுஞ் ெசறிய நல்க
      நிைறதரும் அன்பால் தாழ்ந்து நிகழ்விைட ெபற்றுத் தத்தம்
      உைறநகர் எய்தி அங்கண் உய்த்தனர் அைனய நீத்தம். 374
      
894   அந்நதி மூன்று தன்னில் அயனகர் புகுந்த கங்ைக
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      பன்னருந் திறலின் மிக்க பகீரதன் தவத்தால் மீளப்
      பின்னரும் இைமயா முக்கட் ெபருந்தைக முடிேமல் தங்கி
      இந்நில வைரப்பிற் ெசல்ல இைறயதில் விடுத்தல் ெசய்தான். 375
      
895   நானில மிைசேய உய்த்த நன்னதி சகரர் எல்லாம்
      வானுயர் கதிெபற் றுய்ய மற்றவர் என்பிற் பாய்ந்து
      மீெனறி தரங்க ேவைல ேமவிய தி�ெதான் றல்லால்
      ஏைனய நதிகள் ெதால்ைல இடந்தனில் இருந்த அன்ேற. 376
      
896   ெதால்ைலயில் இைறவி அங்ைகத் ேதான்றி கங்ைக நீத்தம்
      ஒல்ைலயில் உலகங் ெகாள்ளா தடக்கிய உண்ைம அன்ேறா
      அல்லிருள் அைனய கண்டத் தாதியங் கடவுள் முன்ேனார்
      ெமல்லியல் தன்ைன ேவணி மிைசக்ெகாண்டா ெனன்னு மாேற. 377
      
897  மாதுைம வசத்த னாகி மருவுவான் என்றி அன்னான்
      நாதேன தருேள எல்லாம் நண்ணுவித் தருளும் வண்ணம்
      ேபதக மாகித் தாேனார் ெபண்ணுருக் ெகாண்டு ேமவும்
      ஆதலின் அவள்வந் துற்ற தன்ைமைய அைறவன் ேகட்டி. 378
      
898   ெதால்ைலேயார் கமலத் தண்ணல் ேதான்றிேய இருந்த காைலப்
      பல்லுயிர்த் ெதாகுதி தன்ைனப் பைடப்பது கருதி முன்னர்
      வல்ைலயிற் சனக னாதி ைமந்தர்நால் வைரயுநல்க
      நல்லுணர் ெவய்தி அன்ேனார் நற்றவ ராகி உற்றார். 379
      
899   அன்னதற் பின்னர் ேவதன் அளிப்பதும் அல்கா தாக
      இன்னலுற் றிரக்கம் எய்தி யாதினிச் ெசய்வ ெதன்னா
      முன்னுறு குமர ேராடு முகுந்தன திடத்தில் எய்திப்
      ெபான்னடி வணக்கஞ் ெசய்து தன்குைற புகன்று நின்றான். 380
      
900   நின்றிடு கின்ற காைல ேநமியங் கரத்து வள்ளல்
      இன்றிது நம்மல் முற்றா தீசனால் அன்றி ெயன்னா
      நன்றுணர் முனிவ ேராடு நான்முக ேனாடும் ெவௗ�ளிக்
      குன்றினில் ஏகி நாதன் குைரகழல் பணிந்து ெசால்வான்.
      (374. சிறு வைத - ஒருசிறிது. மூவர் - திருமால், பிரமன், 
      இந்திரன் என்ற மூவர். 375. பகீரதன் - இவன் சகரர் வம்சத்தில் 
      வந்த ஒரு அரசன், மிக்க முயற்சியுைடயவன்.
      376. நானிலம் - குறிஞ்சி, முல்ைல, மருதம், ெநய்தல் என்ற 
      நிலங்கள்; பூமியுமாம். சகரர் - இவர் அேயாத்தி நகைர அரசுபு ந்த 
      சகரன் புதல்வர்கள்; இவர்கள் அறுபதினாயிரவர் ஆவர்.
      379. ெதால்ைல - முன்ெனாரு கற்பம். சனகன் ஆதி ைமந்தர். 
      நால்வர் - சனகன், சனந்தனன், சநாதனன், சனத்குமாரன் 
      என்னும் நான்கு புதல்வர்கள்.
      381. முற்றாது - முற்றுப்ெபறாது.) 381
      
901   அண்டர்கள் முதல்வ ேகண்ேமா அம்புயன் பைடப்பின் உள்ளங்
      ெகாண்ட னன்அதுமல் காதால் குைறயிது நீக்கு ெகன்ன
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      வண்டுள வத்தி னாைன ைமந்தைர அயைன ேநாக்கி
      நுண்டுகள் படேவ ஈசன் ெநாய்ெதன வறீு ெசய்தான். 382
      
902   ஏகைன ஆைக ைவகும் எந்ைததன் னிடப்பா லான
      வாகுைவ ேநாக்கும் எல்ைல மற்றவண் உைமயாள் ேதான்றப்
      பாகம திருத்தி அன்னாள் ப ெவாடு கலந்து ேமவிக்
      ேகாகன தக்கண் னாைனக் குமரைர அயைனத் தந்தான். 383
      
903   தந்துழி ஈசன் தன்ைனத் தனயரும் அயனும் மாலும்
      வந்தைன ெசய்து ேபாற்ற மாயவன் வதனம் ேநாக்கி
      நத்தம தருள தாகு நங்ைகேயா டினிது ேசர்ந்தாம்
      முந்ைதயின் ேவதாச் ெசய்ைக முற்றிடும் ேபாதி என்றான். 384
      
904   என்னலும் உவைக எய்தி யாமினி உய்ந்ேதாம் என்னா
      அன்ைனெயா டத்தன் தன்ைன அளிெயாடு வலஞ்ெசய் ேதத்திப்
      பின்னரும் வணக்கஞ் ெசய்து ெபயர்ந்தனர் பின்பு ேவதா
      மன்னுயிர்த் ெதாகுதி ெயல்லாம்வரன்முைற பைடக்கல் உற்றான். 385
      
905   மாற்றலர் புரமூன் றட்ட வானவன் உைமயா ேளாடும்
      வறீ்றிருந் தருள லாேல விைழவுடன் ஆண்ெபண் ேமவி
      ஆற்றவும் இன்ப ெமய்தி ஆவிகள் ெப து மல்க
      நாற்றிைச முகத்தன் ெசய்ைக நன்றுற நடந்த தன்ேற. 386
      
906   ேதனமர் கமலத் தண்ணல் ெசய்ெதாழில் முற்று மாற்றால்
      ஆனதன் னருைள யாங்ேகா ராயிைழ யாக நல்கி
      ேமனிகழ் கருைண தன்னால் ேமவுவ துணராய் ஏைன
      வானவர் ேபாெலங் ேகாைன மதித்தைன மதியி லாதாய். 387
      
907   காமரு வடிவாய் எங்குங் காண்பது சத்தி அங்கண்
      மாமய மாகி நின்றான் மன்னிய சிவனாம் ஈது
      தூமைற முதலா வுள்ள ெதாைலநூல் புகலும் அன்னால்
      தாெமாரு புதல்வன் தன்ைனத் தந்தவா சாற்று கின்றாம்.
      (382. மல்காதால் - மலிவுற்றதில்ைல. ைமந்தர் - சனகாதியர்.
      383. வாகு - ேதாள்.
      386. ஆற்றவும் - மிகவும். ஆவிகள் - உயிர்கள். 
      388. காமரு - அழகிய, 388
      
ஆகத் திருவிருத்தம் - 907
      -----------

65


